
Gemeenteraad van 27 juni 2013 
 
Raadslid Anne-Mie Casier (VBL) was verontschuldigd. 
 
Er werden geen vragen gesteld. 
 
Het collegebesluit inzake de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van de 
interlokale vereniging PG Leader Haspengouw werd bekrachtigd (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 
 
De raad bekrachtigde het collegebesluit in verband met de algemene vergadering van de 
Gemeentelijke Holding NV (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 
 
De raad nam kennis van de jaarrekening 2012 van het OCMW. 
 
De gemeente Lennik wil het probleem van de financiële toestand voor Vlaamse gemeenten n.a.v. 
de verdeling van gelden uit het Vlaams Gemeentefonds voorleggen aan de Vlaamse Overheid in de 
vorm van een motie, die door de gemeente Voeren – na aanvulling over het Plattelandsfonds - mee 
werd ondersteund (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 
 
Verschillende ICT-apparatuur die niet meer geschikt is, werd onttrokken aan het gemeentelijk 
patrimonium (13 voor, 1 ongeldig). 
 
De raad keurde het non-consesusbesluit van het college goed inzake de intentie om .vlaanderen 
als domeinnaam te koppelen aan de gemeentelijke website (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 
 
Het gemeentelijk subsidiereglement voor erkende sportverenigingen werd gewijzigd (13 voor, 1 
ongeldig). 
 
De raad keurde de jaarrekening 2012 van de gemeente goed (9 voor, 5 tegen). 
 
Het collegebesluit inzake de gewone en buitengewone algemene vergadering van Tecteo werd 
door de raad bekrachtigd (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 
 
Raadslid Yolanda Daems (VBL) verliet de zitting voor de goedkeuring van volgende 2 punten:  

 De akte waarin de erfpacht aan kerkbestuur Sint-Martinus wordt geregeld, werd door de 
raad goedgekeurd (12 voor, 1 ongeldig). 

 De akte inzake de ruiling van de buurtweg tussen gemeente Voeren en kerkbestuur Sint-
Martinus werd goedgekeurd (12 voor, 1 ongeldig). 

 
De raad ging in oktober 2012 akkoord met de verkoop van percelen grond aan de VLM. Deze 
beslissing werd aangevuld (10 voor, 3 tegen, 1 ongeldig). 
 
Er werd een financieel beheerder aangesteld (11 voor, 2 tegen, 1 onthouding). Hanne Muermans is 
sinds 1 augustus in dienst als financieel beheerder voor gemeente en OCMW. De financieel 
beheerder zal tegens deel uitmaken van het managementteam (12 voor, 1 onthouding, 1 ongeldig).  
 
Het collegebesluit inzake de pensioenaanvraag van inspecteur Hesemans werd unaniem 
bekrachtigd. 
 
De raad ging over tot de benoeming van 1 agent voor de politiezone (13 voor, 1 tegen). 
 
De samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de aanwerving van 3 inspecteurs van 
de politie werd unaniem goedgekeurd. 
 
De raad keurde 3 politiebesluiten goed:  

 Teuvener-Driesen wordt enkel toegankelijk voor lokaal verkeer (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig) 

 Stationsstraat SMV is zone 30 (11 voor, 3 ongeldig) 

 Mostert te Teuven wordt enkel toegankelijk voor lokaal verkeer (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig) 
 



Het non-consensusbesluit van het college in verband met de belasting voor Gite de Brabant werd 
goedgekeurd (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 


