
Gemeenteraad van 25 april 2013 
 
Schepen William Nijssen en raadsleden Rik Tomsin en Marina Slootmaekers (Voerbelangen) waren 
verhinderd.  
 
Er werden geen vragen gesteld. 
 
De raad keurde het raamcontract voor de aankoop en levering op afroep van bureaumateriaal, 
papier en toners goed. Het raamcontract loopt voor een periode van vier jaar (11 voor, 1 ongeldig). 
 
Het non-consensuspunt van het college van 28 maart inzake de intentie om .vlaanderen als 
domeinnaam te koppelen aan de gemeentelijke website werd uitgesteld tot een volgende vergadering. 
 
De raad keurde de budgetwijziging van het kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren goed. 
Hierin werd de gemeentelijke investeringstoelage verhoogd. De goedkeuring houdt automatisch in dat 
ook de gemeente een budgetwijziging zal moeten doen (10 voor, 1 onthouding, 1 ongeldig). 
 
De borgstelling voor de lening van het kerkbestuur van Sint-Martens-Voeren voor de restauratie 
van de kerk werd goedgekeurd. De borgstelling zal maximum 5 jaar duren (10 voor, 1 onthouding, 1 
ongeldig). 
 
De raad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van boeken en 
audiovisueel materieel voor de gemeentelijke bibliotheek goed (8 voor, 1 tegen, 2 onthouding, 1 
ongeldig). 
 
Er werd kennisgenomen van de goedkeuring van het budget door de gouverneur.  
 
Het reglement inzake de vaststelling van een financiële bijdrage bij jubilea, overlijdens, 
pensioneringen en andere eenmalige gebeurtenissen werd vernieuwd (11 voor, 1 ongeldig).  
 
Voor de algemene vergadering van Inter-Aqua werd Anne-Mie Casier als afgevaardigde aangeduid, 
Jean-Marie Geelen als plaatsvervanger  (7 voor, 3 tegen, 1 onthouding). 
 
Burgemeester Huub Broers werd als nieuwe afgevaardigde voor de Plaatselijke Groep Leader 
Haspengouw aangeduid (7 voor, 5 tegen).  
 
De Milieuadviesraad werd opnieuw samengesteld en de aanpassingen aan het huishoudelijk 
reglement, afsprakennota en statuten werden goedgekeurd (11 voor, 1 ongeldig).  
 
De raad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor (11 voor, 1 ongeldig): 

 de huur van twee kopieertoestellen 

 de aankoop van twee tweedehands bestelwagens  

 de aankoop van materialen voor de gemeentelijke groenploeg 

 de aankoop van een hefbrug 
 
De raad keurde de ontwerpakte inzake het verlenen van het recht van erfpacht aan Intermosane 
op het onroerend goed gelegen te Schietekamer 6 SGV goed (10 voor, 1 ongeldig). 
 
Het punt inzake de goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de vernieuwing van 
de verwarmingsketel bij de politie werd uitgesteld (11 voor, 1 ongeldig). 
 
De Seniorenadviesraad werd opnieuw samengesteld (11 voor, 1 ongeldig).  
 
 
 
 
 


