
Gemeenteraad van 17 oktober 2013 

Iedereen was aanwezig. 

Er werden geen vragen gesteld. 

In november vindt een buitengewone algemene vergadering van Intermosane-ORES plaats, 
betreffende de fusie van de intercommunale door de oprichting van een nieuwe intercommunale, 
onder de naam ORES Assets. De gemeenteraad gaf goedkeuring aan de fusie (14 voor, 1 ongeldig). 

De gemeenteraad ging akkoord met de herkapitalisatie bij ORES voor een bedrag van 40.000 euro. 

Het bedrag werd in de budgetwijziging voorzien (unaniem). 

Schepen Jacky Herens werd benoemd in het College van Commissarissen van Intermosane (10 

voor, 5 tegen). 

De voorwaarden voor een VOO-tussenkomst werden aangepast. Er zal door het OCMW enkel nog 
worden tussengekomen indien de betrokkene deel uitmaakt van 2 specifieke categorieën (14 voor, 1 
ongeldig).  

De raad stelde het definitief document inzake grensoverschrijdend wielerbeleid vast. Dit document 

bepaalt het beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg in de Euregio (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 

De invoering van de afgifte van biometrische verblijfstitels en paspoorten, vraagt een financiële 
inspanning van de gemeenten. De Federale Overheid zal een gedeelte van de kosten op zich nemen, 
in ruil voor het operationeel zijn van de gemeente voor 31 januari 2014. De overeenkomst heeft een 
looptijd van 5 jaar (14 voor, 1 ongeldig). 

De gemeenteraad ging akkoord met de aanvraag van een nieuwe convenant voor de 
projectvereniging Erfgoed Haspengouw (2015-2020). De gemeente zal financieel €0,50/inwoner 

bijdragen (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 

Omwille van praktische redenen, werd het reglement en aanvraagformulier voor het 
pannavoetbalveldje lichtjes aangepast. De waarborg moet vanaf nu op de rekening van de gemeente 
gestort worden en kan niet meer cash betaald worden. Ook de transportkosten worden gewijzigd van 
2x €12,50 naar slechts 1x €12,50 (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 

Het non-consensuspunt inzake de huur van de zaal voor het gezond ontbijt n.a.v. 50 jaar Voeren bij 

Limburg werd goedgekeurd (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).  

De raad keurde een aangepast ontwerp van de budgetwijziging goed, n.a.v. de beslissing in de 

gemeenteraad van september (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 

Ter ondersteuning van de communicatieapparatuur van de technische dienst, kregen we 
toestemming van Belgacom om de relaispost hiervoor te mogen bijplaatsen op de antennemast 
van Belgacom. Voorwaarde hiervoor is dat de gemeente een bankwaarborg stelt t.a.v. Belgacom. De 
waarborg is er om te zorgen dat wanneer de gemeente haar materialen verwijdert, alles in 
oorspronkelijke toestand hersteld wordt (unaniem).  

De raad ging akkoord met de voorgestelde statutenwijziging van Inter-Aqua (14 voor, 1 ongeldig).  

Er wordt een raamcontract afgesloten voor de aankoop van onderhoudsproducten en –materialen. 
Het contract heeft een looptijd van 4 jaar en start in januari 2014 (unaniem). 

De statuten, afsprakennota en het huishoudelijk regelement van de Seniorenadviesraad werden 
gewijzigd (14 voor, 1 ongeldig).  

De jaarrekening 2010 van de politie Voeren werd door de raad goedgekeurd (10 voor, 4 tegen, 1 
ongeldig). 

 


