
Gemeenteraad van 20 februari 2014 

Raadslid José Smeets (RAL) was aanwezig vanaf punt 7a. 

Er werden geen vragen gesteld.  

Het presentiegeld voor de gemeenteraadsleden per aanwezige zitting werd vastgesteld op 80 euro 

en blijft dus ongewijzigd omwille van besparingsredenen (13 voor, 1 tegen). 

De raad stelde de bevoegdheid van het college vast in verband met opdrachten van dagelijks 

bestuur. Dit omhelst de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college voor wat 

betreft de wijze van gunning en bepaling van de voorwaarden bij overheidsopdrachten. Het college is 

bevoegd voor alle uitgaven inzake exploitatiekosten (voorheen Gewone Dienst) tot een bedrag van 

85.000,00 EUR (excl. BTW) en alle investeringsuitgaven (eerder Buitengewone Dienst) tot een bedrag 

van 8.500,00 EUR (excl. BTW) (10 voor, 3 tegen, 1 ongeldig). 

Naar analogie van de aanpassing van het retributiereglement voor interventies door de brandweer 

Bilzen-Voeren, keurde de raad de wijzigingen goed voor de periode 2014-2019 (10 voor, 3 tegen, 1 

ongeldig). 

De raad keurde de deelname aan de nieuwe projectvereniging“2014-2020 Erfgoed Haspengouw” 

goed. Ook de statuten werden goedgekeurd (10 voor, 2 tegen, 1 onthouding, 1 ongeldig). 

De gemeente en het OCMW hebben in overleg beslist welke middelen er aan het OCMW worden 

toegekend voor de komende werkjaren. De raad verwerpt dan ook alle cijfers die zonder correcte 

nuance werden gepubliceerd. Daarnaast engageert de raad zich om in permanent overleg met het 

OCMW de noden blijvend te controleren en te bespreken en er desgevallend financiële gegevens aan 

te koppelen indien nodig (10 voor, 3 tegen, 1 ongeldig). 

Inzake de verkoop van de Franstalige school in Sint-Martens-Voeren, werd een amendement op 

het punt voorgesteld. In het amendement werd voorgesteld om de school niet te verkopen en ze te 

blijven verhuren aan de huidige huurder. Het amendement werd niet aangenomen (5 voor, 10 tegen). 

De raad verklaarde zich akkoord met het in gang zetten van de procedure tot verkoop van de school, 

waarbij het voorrecht tot aankoop gegeven wordt aan de huidige gebruikers (10 voor, 4 tegen, 1 

ongeldig) (zie ook uitgebreid artikel).  

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) RWZI werd voorlopig aanvaard. Dit RUP maakt 

het mogelijk voor Aquafin om een rioolwaterzuiveringsinstallatie te bouwen in de Voervallei 

langsheen Grijzegraaf en zo een groot deel van het afvalwater van enkele kernen binnen Voeren te 

zuiveren (12 voor, 2 onthouding, 1 ongeldig). Hierover worden later nog contacten gepland met de 

inwoners. 

De raad werd in kennis gesteld van de acties rond het thema “wonen in Voeren” om zo onder meer 

de ontvolking tegen te gaan. Daaruit blijkt dat er tijdens de laatste jaren 124 nieuwe mogelijkheden 

werden gecreëerd en dat dit neerkomt op een mogelijke bewoning door ongeveer 310 mensen. Met 

deze realisaties wil de gemeente de “ontvolking” van onze landelijke gemeente tegengaan. Ook 

werden cijfers getoond waaruit blijkt dat er meer vergunningen worden afgeleverd voor wonen dan 

voor toerisme. 

De straatnamen voor de straten in de nieuwe woonwijk “Hoeneveldje” in ’s-Gravenvoeren werden 

definitief vastgesteld (10 voor, 5 tegen). 

De raad nam kennis van het gemeentelijk personeelsoverzicht (verleden-heden-toekomst). Verder 

nam de raad formeel afstand van de beledigingen en haatcampagne aan het adres van het personeel 



zoals verschenen in “Le Foron”, nr. 1/2014 (10 voor, 1 tegen, 4 stemmen niet). Je kan meer uitleg over 

dit thema lezen in een apart artikel in dit blad. 

Het arbeidsreglement werd op enkele punten aangepast, zoals de wijziging van enkele 

werkschema’s, wijziging van contactpersonen,… (14 voor, 1 stemt niet). 

De raad nam kennis van de goedkeuring door de gouverneur van het budget 2014 van de 

politiezone. 

Het Agentschap van Wegen en Verkeer Limburg vraagt het gemeentebestuur om advies te verlenen 

om op bepaalde stukken van de gewestwegen een snelheidsbeperking in te voeren tot 70km/u en 

50km/u waar de snelheidsbeperking nu hoger ligt (10 voor, 2 tegen, 1 onthouding, 1 ongeldig, 1 

stemt niet). 


