Gemeenteraad van 27 december 2012
Raadslid Benoît Houbiers stelde een vraag in verband met een politiebesluit inzake de afsluiting van
Middelhof. Hierin staat vermeld dat er bij de laatste inbraak schade werd aangebracht aan de
eigendommen van de gemeente. Raadslid Houbiers wil graag weten of er klacht is neergelegd en wat
de schade precies inhoudt.
Burgemeester Broers bevestigde dat er bij een vluchtpoging inderdaad schade is aangebracht aan het
bushokje dat zich op Middelhof bevindt. De schade is aangegeven bij de politie en ook doorgegeven
aan de betreffende dienst voor reparatie.
De raad nam kennis van het budget 2013 van het OCMW (14 voor, 1 ongeldig).
Het collegebesluit inzake de borgstelling voor een kaskrediet voor kerkbestuur OLV
Tenhemelopneming Moelingen werd bekrachtigd (13 voor, 1 tegen, 1 ongeldig).
De Tafel Tennis Club Voeren werd erkend als officiële Voerense sportvereniging (14 voor, 1
ongeldig).
De raad nam kennis van de goedkeuring van budgetwijziging nr. 1 2012 door het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.
In afwachting van de goedkeuring van het gemeentebudget 2013, wordt er gewerkt met 3 voorlopige
twaalfden (9 voor, 6 tegen).
Enkele reglementen inzake belastingen, retributies en subsidies werden aangepast en
goedgekeurd. Een overzicht van deze reglementen vind je op onze gemeentelijke website, of kan je
opvragen bij Valérie Sluysmans – valerie.sluysmans@devoor.be – 04 381 99 59.
Om over te gaan tot de inzameling van kunststoffen, kaarsenvet en kurk op het milieupark, werd het
politiereglement van het milieupark aangepast (14 voor, 1 ongeldig).
Er wordt een bijkomend tariefreglement goedgekeurd voor de uitvoering van diensten en werken
door de technische dienst (14 voor, 1 tegen).
De raad nam unaniem kennis van de goedkeuring door de gouverneur van de rekening 2009 van
de politie.
Ook voor de politiezone wordt er gewerkt met 3 voorlopige twaalfden in afwachting van de
goedkeuring van het budget 2013 (9 voor, 5 tegen, 1 ongeldig).
Het collegebesluit inzake het verbod op het oplaten van wensballonnen op openbaar en privaat
domein, werd door de raad bekrachtigd (14 voor, 1 ongeldig).
De raad ging over tot de opzegging van het contract met Natuurpunt Beheer vzw (13 voor, 1
onthouding, 1 ongeldig). In plaats van deze samenwerking zal de gemeente een eigen groenploeg
aanwerven.

