
Gemeenteraad van 20 november 2014 

Iedereen was aanwezig. 

Er werden geen vragen gesteld. In plaats daarvan lichtte de burgemeester de raadsleden in over de 

correcte cijfers voor de brandweerkosten tijdens de volgende 5 jaren. De gemeente zal tijdens de 

eerste jaren de kosten van de vorige jaren (aan de provincie) moeten betalen en meteen instappen in 

de zonevorming. Dat is het lot van alle gemeenten. Wel is het zo dat de kosten voor voertuigen, 

personeel en het bedrag dat jaarlijks aan Bilzen betaald moest worden (45.000 euro) wegvalt. 

Aangezien de gemeente nog niet beschikte over het definitieve beleidsplan van ORES, werd aan de 

gemeenteraad gevraagd om een volmacht te geven aan het college van burgemeester en 

schepenen. Het college mag op die manier een dringend advies geven in verband met het 

beleidsplan van ORES (14 voor, 1 ongeldig).  

De gemeenteraad keurde de wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur Sint-
Petrus Sint-Pieters-Voeren goed (14 voor, 1 ongeldig).  
Voor wijziging: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Exploitatie 18.733,46 28.125,64 28.224,68 27.716,02 27.754,63 27.289,41 157.843,84 

Investeringen - - - - - - - 

 
Na wijziging:  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Exploitatie 18.733,46 45.217,82 28.224,68 27.716,02 27.754,63 27.289,41 174.936,02 

Investeringen - - - - - - - 

 
De gemeenteraad keurde de budgetwijziging 2014 van het kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-

Voeren goed (14 voor, 1 ongeldig). Bij de exploitatietoelage was er geen wijziging. De investeringen 

werden verhoogd met €899,15.  

Er werd kennisgenomen van de budgetten 2015 van de kerkbesturen:  

 Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren 

 Exploitatie Investeringen 

  
Gem. Toelage Overschot/Tekort Gem. Toelage Overschot/Tekort 

Sint-Petrus SPV €45 217,82 €0,00 €0,00 €0,00 

 

 Sint-Lambertus ’s-Gravenvoeren 

 Exploitatie Investeringen 

  Gem. Toelage Overschot/Tekort Gem. Toelage Overschot/Tekort 

Sint-Lambertus 
SGV 

€21 857,24 €0,00 €0,00 €6 713,45 

 

 Sint-Petrus Teuven 

 Exploitatie Investeringen 

  
Gem. Toelage Overschot/Tekort Gem. Toelage Overschot/Tekort 

Sint-Petrus 
(Teuven) 

€13 720,37 €0,00 €0,00 €0,00 

 

 OLV Ten Hemelopneming Moelingen 

 Exploitatie Investeringen 



  
Gem. Toelage Overschot/Tekort Gem. Toelage Overschot/Tekort 

O.L.V. ten 
Hemelopneming 

(Moelingen) 
€26 139,69 €0,00 €20 840,00 €15 005,56 

 

 Sint-Heribertus Remersdaal 

 Exploitatie Investeringen 

  
Gem. Toelage Overschot/Tekort Gem. Toelage Overschot/Tekort 

Sint Heribertus 
(Remersdaal) 

€0,00 €25 060,49 €0,00 €3 282,25 

 

Voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-Aqua werd Marina Slootmaekers als 
afgevaardigde aangeduid, Yolanda Daems als plaatsvervanger (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).  
 
Voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax werd William Nijssen als afgevaardigde 
aangeduid, Jacky Herens als plaatsvervanger (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).  
 
Er wordt een gedenksteen geplaatst op het knekelgraf van de zusters Ursulinen. Hierop komt de 

door de zusters gekozen tekst: “Hier rusten de zusters Ursulinen †1927-2001”, samen met het logo 

van de Ursulinen. Aangezien er geen consensus was in het college van 16 oktober, werd het besluit in 

de gemeenteraad goedgekeurd (10 voor, 5 stemmen niet). 

Eind 2013 werden de laatste geluidsmetingen uitgevoerd in het potentieel stiltegebied rond 

Altenbroek. Aangezien de metingen gunstig waren, kan het gebied erkend worden als officieel 

‘Landelijk Stiltegebied’. De gemeenteraad keurt de aanvraag van het kwaliteitslabel goed, inclusief de 

afbakening van het gebied en een overeenkomst met als engagement dat het beleid rekening zal 

houden met de stiltekwaliteit in het gebied (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).  

De raad nam kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van Limburg.net op 17 
december 2014. De agenda werd goedgekeurd (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 
 
De toezichthoudende overheid keurde op 3 november de politiebudgetwijziging 1 – dienstjaar 2014 

van de gemeente goed. De raad nam kennis van het goedkeuringsbesluit.  


