
Gemeenteraad van 23 mei 2013 
 
Iedereen was aanwezig. 
 
Er werden geen vragen gesteld. 
 
De raad gaf gunstig advies voor de jaarrekeningen 2012 van de 6 Voerense kerkbesturen (12 
voor, 2 onthouding, 1 ongeldig).  
 
Voor de algemene vergadering van Ethias Gemeen Recht werd Jacky Herens als afgevaardigde 
aangeduid (10 voor, 5 tegen). 
 
Huub Broers werd als afgevaardigde aangeduid voor de algemene vergadering van VVSG (10 voor, 
5 tegen). 
 
Voor de algemene vergadering van De Lijn werd Huub Broers als afgevaardigde aangeduid, Jacky 
Herens als plaatsvervanger (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 
 
Jacky Herens werd als afgevaardigde aangeduid voor de algemene vergadering van Intermosane, 
William Nijssen als plaatsvervanger (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 
 
Voor de algemene vergadering van Limburg.net werd Anne-Mie Casier als afgevaardigde 
aangeduid, Jean-Marie Geelen als plaatsvervanger (11 voor, 4 tegen). Tevens werd de agenda 
goedgekeurd (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).  
 
Jacky Herens werd als afgevaardigde aangeduid voor de statutaire algemene vergadering van De 
Watergroep, Jean Duijsens als plaatsvervanger (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 
 
Enkele gemeentelijke adviesraden werden opnieuw samengesteld: 

 Beheerraad van de Bibliotheek (11 voor, 1 tegen, 2 onthouding, 1 ongeldig) 

 Jeugdraad (10 voor, 2 tegen, 2 onthouding, 1 ongeldig) 

 Sportraad (10 voor, 2 tegen, 2 onthouding, 1 ongeldig). Teven werden ook de aanpassingen 
aan het huishoudelijk reglement en de afsprakennota goedgekeurd (10 voor, 4 tegen, 1 
ongeldig) 

 Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig) 

 Lokaal Overleg Kinderopvang (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig) 
 
Intermosane heeft een offerte gestuurd voor de ondergrondse plaatsing van de bestaande 
bovengrondse elektriciteitsleiding van Withuis naar Mescherstraat te Moelingen. De gemeente 
gaat akkoord met de uitvoering van de werken, maar wenst ze te combineren met het ondergronds 
leggen van LS-netten en andere nutsvoorzieningen (14 voor, 1 ongeldig).  
 
Vanaf 1 juli 2013 zijn de minimale en maximale variabele afvalbelastingen in werking (VLAREMA). 
Hiervoor moest een wijziging aan het retributiereglement van het milieupark doorgevoerd worden 
(11 voor, 4 tegen). Lees voor meer info het apart artikel in de rubriek “Milieu”. 
 
De raad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de sanering van begraafplaatsen in 
Remersdaal en ‘s-Gravenvoeren goed (10 voor, 1 tegen, 3 onthouding, 1 ongeldig). 
 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Landelijke Kinderopvang en de gemeente voor 
de organisatie van het initiatief buitenschoolse kinderopvang Stekelbees, werd opnieuw 
goedgekeurd (10 voor, 5 onthouding). 
 
Er werd unaniem kennisgenomen van de goedkeuring van het politiebudget door de gouverneur.  
 
Het besluit van het Politiecollege inzake de vraag tot deelname aan de openbare aanbesteding 
van de Provincie Limburg voor de verzekeringsportefeuille van de politiezones in Limburg, werd 
bekrachtigd (unaniem). 
 



De raad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de vernieuwing van de 
verwarmingsketel bij de politie goed (11 voor, 2 tegen, 1 onthouding, 1 ongeldig). 
 
 


