
Gemeenteraad van 20 februari 2013 
 
Er werden geen vragen gesteld. 
 
De rechtspositieregeling werd in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het decreet van 
29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet. Daarnaast werd de RPR uitgebreid met de functie 
van financieel beheerder (unaniem). 
 
De raad nam kennis van het verslag van het Overlegcomité gemeente-OCMW.  
 
De beheersovereenkomst gemeente-OCMW werd goedgekeurd (14 voor, 1 ongeldig).  
 
Het huishoudelijk reglement werd opnieuw vastgesteld. De wijzigingen betreffen voornamelijk de 
digitalisering van de verspreiding van de agenda van de GR en de notulen van de colleges. Hiervoor 
werd ook een e-mailpolicy goedgekeurd (10 voor, 3 tegen, 2 ongeldig).  
Het huishoudelijk reglement werd opnieuw vastgesteld. De wijzigingen betreffen voornamelijk de 
digitalisering van de verspreiding van de agenda van de GR en de notulen van de colleges. Hiervoor 
werd ook een e-mailpolicy goedgekeurd (10 voor, 3 tegen, 2 ongeldig).  
Raadslid Wynants wenste vooraf een amendement toe te voegen aan dit punt. Dit amendement werd 
met 5 stemmen voor en 10 stemmen tegen verworpen omdat het geen gunstig praktisch gevolg heeft.  
  
 
Het budget 2013 en meerjarenplan van het OCMW werd goedgekeurd (10 voor, 3 tegen, 2 
ongeldig).  
 
Kennisneming van het non-consensuspunt van het college van 16 januari 2013 betreffende de 
kennisneming klacht tegen besluit van het college van 11 december 2012 en voorstel tot intrekking en 
wijziging van het besluit (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).  
 
Het budget 2013 werd door de raad goedgekeurd (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).  
 
De raad keurde de verkoop van een perceel gelegen te Kinkenberg-Koetsweg aan de heer Appel 
en consoorten goed, op voorwaarde dat de huidige pachter zijn pacht bij de gemeente opzegt (10 
voor, 2 tegen, 2 onthoudingen, 1 ongeldig).  
 
Er werd een kleine aanpassing gedaan aan het belastingreglement op masten en pylonen 2013-
2018 dat eerder werd goedgekeurd in de raad van december 2012 (14 voor, 1 ongeldig).  
 
De raad duidde nieuwe vertegenwoordigers aan voor verschillende organisaties zoals 
Limburg.net, PWA, Toerisme Limburg, Toerisme Voerstreek, Zolad+, Tecteo Group,…  
 
De raad nam een principiële beslissing tot het opstellen van drie RUP’s: Strouvenbos, Altenbroek 
en KMO-zone De Plank (13 voor, 1 onthouding, 1 ongeldig).  
 
In het kader van de opmaak van een RUP voor de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie te 
SGV, werd het verplichte MER-rapport goedgekeurd (14 voor, 1 ongeldig).  
 
De raad nam kennis van het vonnis in de rechtszaak gemeente Voeren vs. Vlaams Gewest 
betreffende het verzet tegen een milieuheffing die in 1990 geheven werd.  
 
Het collegebesluit van 23 januari inzake de goedkeuring voor deelname aan de openbare 
aanbesteding voor de levering van energie, werd bekrachtigd (14 voor, 1 ongeldig).  
 
De raad keurde het non-consensuspunt van het college van 30 januari inzake de splitsing van een 
stuk grond in Remersdaal goed (10 voor, 3 tegen, 1 onthouding, 1 ongeldig).  
 
De personeelsformatie wordt uitgebreid met een financieel beheerder en een hoofdarbeider voor de 
groenploeg. Daarnaast werd het aangepaste organogram goedgekeurd (10 voor, 4 tegen, 1 
ongeldig).  
 



De vacantverklaring voor de functie van financieel beheerder werd goedgekeurd (10 voor, 4 
onthoudingen, 1 ongeldig).  
 
Het politiebudget 2013 werd goedgekeurd (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).  
Het collegebesluit van 23 januari inzake de goedkeuring voor deelname aan de openbare 
aanbesteding voor de levering van energie voor de politie, werd bekrachtigd (unaniem).  
 
De inham langs de Voer in Schophem , de secundaire weg, wordt enkel toegelaten voor plaatselijk 
verkeer (13 voor, 1 tegen, 1 ongeldig).  
 
Er werd kennisgenomen van de goedkeuring van de politiebudgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2012.  
 
Bij de politiezone komen naar aanleiding van nakende pensioneringen nieuwe vacatures, 1 agent 
en 3 inspecteurs (14 voor, 1 ongeldig).  
 
 
 
 


