
Gemeenteraad van 3 december 2013 

Marina Slootmaekers (VBL) was verontschuldigd. 

Er werden geen vragen gesteld. 

De raad keurde de straatnamen goed voor het woonuitbreidingsgebied Hoeneveldje. Er werd 
gekozen voor Romeinse namen en oude fruitrassen omwille van de vroegere functie van de percelen 
(9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 

Het budget en meerjarenplan van het kerkbestuur Moelingen konden niet worden goedgekeurd, 
aangezien de rekening 2012 niet werd goedgekeurd door de gouverneur (13 voor, 1 ongeldig).  

De budgetten en meerjarenplannen van de overige kerkbesturen werden goedgekeurd (11 voor, 2 

onthouding, 1 ongeldig). 

De raad bekrachtigde het collegebesluit in verband met de oprichting van een interlokale vereniging 
inzake de regierol sociale economie. Het gaat om een samenwerking tussen OCMW Tongeren, 
gemeente Riemst, Voeren, Herstappe, Bilzen en Hoeselt (13 voor, 1 ongeldig). Jacky Herens werd 
hiervoor als gemeentelijke afgevaardigde aangeduid (9 voor, 4 tegen, 1 onthouding). 

Er werd kennisgenomen van de goedkeuring budgetwijziging 1 door het Agentschap Binnenlands 

Bestuur.  

De FOD Financiën deelde recent nieuwe ramingen mee aan de lokale besturen inzake de doorstorting 
van de aanvullende personenbelasting 2013. Hieruit blijkt dat de ontvangsten voor dit jaar met maar 
liefst €222.663 dalen. De raad dient hiertegen bezwaar in. Dit gebeurde immers zonder overleg of 
voorafgaande verwittiging en stelt de gemeente voor financiële problemen. (9 voor, 4 tegen, 1 
ongeldig).  

Er werden verschillende reglementen gewijzigd en goedgekeurd. Deze reglementen worden in een 
apart huis-aan-huis toegelicht. 

De raad nam kennis van de goedkeuring jaarrekening 2012 door de gouverneur.  

Voor de algemene vergadering van Limburg.net werd Anne-Mie Casier als afgevaardigde 
aangeduid, Jean-Marie Geelen als plaatsvervanger(9 voor, 5 tegen). Tevens werd de agenda 
goedgekeurd (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).  
 
Voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax werden Anne-Mie Casier en Jacky Herens 
als afgevaardigde aangeduid (9 voor, 5 tegen). Tevens werd de agenda goedgekeurd (9 voor, 4 
tegen, 1 ongeldig).  
 
Voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-Aqua werd Jean Duijsens als 
afgevaardigde aangeduid, William Nijssen als plaatsvervanger(9 voor, 5 tegen). Tevens werd de 
agenda goedgekeurd (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).  
 
Het gemeenschapsonderwijs stelt de gronden in de Boomstraat te koop aan de gemeente Voeren. 
Het gaat om de percelen waar de voorlopige gemeentelijke parking en aanpalende weilanden gelegen 
zijn. De prijs van de verkoop bedraag €385.000. Bedoeling is om op termijn 3 bouwgronden te creëren 
en deze te verkopen en om de gemeentelijke parking aan te leggen (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).  
 
De raad keurde het budget 2014 van de politiezone goed (9 voor, 5 tegen). Tevens werd ook de 
jaarrekening 2011 goedgekeurd (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).  
 
Omwille van administratieve en ecologische overwegingen, werd er vanuit het SSGDPI voorgesteld 
om de recuperatie van kleine bedragen (max.€25) mogelijk te maken zonder het versturen van 
een schuldbrief. Het principe werd reeds goedgekeurd in het bijzonder overlegcomité. De raad 
volgde unaniem dit standpunt.  
 


