Gemeenteraad van 22 augustus 2013
Iedereen was aanwezig.
Er werden geen vragen gesteld.
De rechtspositieregeling werd aangepast naar aanleiding van enkele aanvullingen van het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur. Zo moet bijvoorbeeld ook de financieel beheerder nu opgenomen worden in de
tekst en zal voortaan het College van burgemeester en schepenen, samen met de voorzitter van de
gemeenteraad instaan voor de evaluatie van de gemeentesecretaris (11 voor, 3 tegen, 1 ongeldig).
De raad bepaalde in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus unaniem de beleidsdomeinen en de
daaraan gekoppelde beleidsvelden. Vanaf 2014 zal het beleids- en beheersplan, inclusief het financieel
plan, grondige wijzigingen ondergaan. Maike Stieners, beleidscoördinator gaf een heldere kijk op de zaken.
De feestdagen voor 2014 werden vastgelegd (14 voor, 1 ongeldig).
De samenwerkingsovereenkomst omtrent de verderzetting en de werking van de werkwinkel TongerenRiemst-Voeren-Herstappe werd goedgekeurd (14 voor, 1 ongeldig). Jacky Herens werd aangeduid als
afgevaardigde van de gemeente om te zetelen in het dagelijks bestuur (10 voor, 3 tegen, 1 onthouding, 1
ongeldig). Nog even vermelden dat de gemeente Voeren op dat moment 139 werklozen telde op een
beroepsbevolking van 1890 (7,35%) (6,93% in 2012). Er is dus een lichte stijging van de
werkloosheidsgraad in onze gemeente.
De gemeente Vellerat (Jura, Zwitserland) heeft de gemeente gevraagd naar de nodige informatie en
wapenschilden voor de hernieuwing van een bord dat aan de ingang van hun gemeente staat. Bij de
gemeente is echter niets bekend van een officiële verbroedering tussen beide gemeenten. Desondanks wil
de gemeente ingaan op hun vraag en is men bereid om het wapenschild van Voeren, de provinciale vlag en
de vlag van het Vlaamse Gewest ter beschikking te stellen. Tevens wordt volgende tekst voorgesteld ter
vervanging van de voorgaande “Voeren 50 jaar bij Limburg, 1 september 1963-1 september 2013”. Een en
ander moet dan het huidige bord in Vellerat vervangen (Les Fourons, Wallonie, occupés par la Flandre) (10
voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
De wijziging van het huishoudelijk en organiek reglement van de beheerraad van de bib werd
goedgekeurd. Enkele zaken in het reglement waren verouderd en daarbij geldt vanaf nu dat afgevaardigden
van de inrichtende overheid geen stemrecht meer hebben tijdens de vergaderingen (10 voor, 3 tegen, 1
onthouding, 1 ongeldig).
De budgetwijziging 2013 werd goedgekeurd. Hierin werden de resultaten van de jaarrekening 2012
ingebracht en enkele noodzakelijke budgetwijzigingen doorgevoerd. Ook werd het reservefonds – dat niet
meer als zodanig blijft bestaan grotendeels weggewerkt. Om tegemoet te komen aan externe financiële
noden van andere instellingen, dient de gemeente streng te besparen op de eigen uitgaven en eigen
projecten af te voeren of op zijn minst voor langere tijd uit te stellen (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). (nb. Deze
wordt ingetrokken en aangepast aan bijkomende middelen)
De benoeming van Jacky Herens als lid van de raad van bestuur van Tecteo werd gekrachtigd (10 voor, 4
tegen, 1 ongeldig).
De raad keurde het reglement inzake de uitlening van hekken goed. De service werd vergroot maar ook
duidelijker gereglementeerd. Vanaf nu moeten de hekken zelf opgehaald en teruggebracht worden door
de aanvrager, in plaats van door de arbeiders van de technische dienst. Het uitlenen blijft gratis, maar er
dient wel een borg betaald te worden; Mensen die in de onmogelijkheid zijn om de hekken af te halen
kunnen toch nog de hulp inroepen van de Technische ploegen, maar dan wel tegen vergoeding van het
uurloon. Een rangorde van uitlenen werd eveneens vastgesteld. Ook nieuw is dat individuele burgers die er
de noodzaak van aantonen ook over onze hekken en bijvoorbeeld verkeersborden kunnen beschikken. Er is
één algemene uitzondering: de burgemeester kan in geval van nood of calamiteiten en in het algemener
belang het materieel (vb. overstromingen, brand, …) terugvorderen (11 voor, 3 onthouding, 1 ongeldig).
Voor de Bijzondere algemene vergadering van Limburg.net werd Anne-Mie Casier als afgevaardigde
aangeduid (10 voor, 4 tegen, 1 onthouding), Jean-Marie Geelen als plaatsvervanger (11 voor, 2 tegen, 1
onthouding, 1 ongeldig). Tevens werd de agenda goedgekeurd (10 voor, 1 tegen, 3 onthouding, 1 ongeldig).

De kandidaat die geslaagd was voor de examens voor agent van de politie, ziet af van zijn kandidatuur en
wenst de functie niet op te nemen vermits hij slaagde voor het ingangsexamen voor opleiding tot inspecteur.
De functie van agent van de politie wordt opnieuw vacant verklaard (14 voor, 1 ongeldig).

