
Gemeenteraad van 7 juli 2014 
Raadsleden Marina Slootmaekers en Anne-Mie Casier (VBL) en raadsleden Armel Wynants en 
Grégory Happart (RAL) waren afwezig. 
 
Er werden geen vragen gesteld. 
 
De gemeente gaat over tot de aankoop van een nieuwe server. De levering en installatie worden 
geraamd op €40.000 (unaniem). 
 
De raad keurde de jaarrekeningen 2013 van de Voerense kerkbesturen unaniem goed. Vijf van de 
zes kerkbesturen hebben overschotten. 
 
Het vernieuwde projectvoorstel van Stebo inzake de realisatie van projecten met betrekking tot lokaal 
woonbeleid werd goedgekeurd. De projectwerking wordt verder gezet tot eind 2017 (8 voor, 3 tegen). 
 
De jaarrekening 2013 van de gemeente werd goedgekeurd. Ze werd negatief afgesloten wegens het 
niet opnemen van een ingeschreven lening (8 voor, 3 tegen). Dat heeft wel als voordeel dat we geen 
bijkomende afbetalingen moeten doen tijdens de eerstvolgende jaren. De burgemeester wees er ook 
op dat de volgende jaren geen eenvoudige jaren worden door de versnelde vergrijzing, de sociale 
uitdagingen en de minderinkomsten uit belastingen. Ook de hervorming van de veiligheidsdiensten 
vergen van de gemeentebesturen een bijkomende inspanning op financieel vlak.  
 
De raad bekrachtigde enkele besluiten van het college van burgemeester en schepenen:  

 De Watergroep: statutaire algemene vergadering (8 voor, 3 tegen) 

 Tecteo: buitengewone en gewone algemene vergadering (unaniem) 

 ORES: algemene vergadering (unaniem) 

 De Lijn: gewone algemene vergadering (8 voor, 3 tegen) 

 Limburg.net: algemene vergadering (8 voor, 3 tegen) 
 
Voor de zuivering van afvalwater in de vallei van de Voer dienen er zuiveringsstations en collectoren 
gebouwd te worden. Er dient ook nieuwe riolering aangelegd te worden om het afvalwater van 
Berneauweg-Boomstraat af te voeren richting het zuiveringsstation dat gepland wordt door Aquafin in 
Grijzegraaf SGV. Voor de aanleg van deze riolering zal Infrax instaan voor studie, ontwerp, 
aanbesteding en opvolging van de uitvoering. Ook zal Infrax zorgen voor de subsidieaanvraag bij de 
VMM. De raad keurde hiervoor een samenwerkingsovereenkomst goed (10 voor, 1 onthouding). 
 
De gemeente heeft in samenwerking met de lokale landbouwers verschillende 
erosiebestrijdingswerken uitgevoerd om de dorpen te beschermen tegen afstromend modderwater. 
Hiervoor werden reeds onderhandse overeenkomsten afgesloten met de landbouwers. Het recht van 
opstal wordt echter gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid in het kader van het Erosiebesluit. Om 
hier een beroep op te doen dienen de onderhandse overeenkomsten omgezet te worden naar officiële 
akten. De raad keurde deze akten unaniem goed.  
 
De jaarrekening en het jaarverslag 2013 van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw 
werden goedgekeurd (8 voor, 3 tegen). 
 
De gemeenteraad keurde het voorstel goed om een overeenkomst af te sluiten met de stad Bilzen 
voor de uitlening van materiaal en personeel (unaniem).  
 
Hanne Muermans, financieel beheerder van gemeente en OCMW, was in augustus 2014 één jaar in 
dienst. Alvorens over te kunnen gaan tot de vaste benoeming, dient de financieel beheerder 
geëvalueerd te worden volgens artikel 115 van het gemeentedecreet. De raad keurde de 
evaluatieprocedure en evaluatiecriteria hiervoor unaniem goed.  
 
De raad nam kennis van de goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekeningen 2010 en 2011 
van de politiezone.  
 
Er werd een nieuw politiereglement goedgekeurd ter beperking van de overlast veroorzaakt door het 
gebruik van vogelschrikkanonnen (unaniem). 

 


