Gemeenteraad van 30 december
Iedereen was aanwezig.
Er werden geen vragen gesteld.
Burgemeester Broers en schepen Herens gaven een toelichting bij de prijsverhoging over de
distributiekosten voor elektriciteit. Zo zal de verhoging van een deel van het tarief bij ORES tot
gemiddeld 55% oplopen. ORES bekijkt ondertussen of een overstap naar Infrax voor de gemeente
Voeren mogelijk is. Door aan te sluiten bij Infrax, zou de stijging van de kosten beperkt kunnen worden
tot gemiddeld 35%. De onderhandelingen zijn nog volop lopende.
De raad nam kennis van het verslag van het overlegcomité gemeente-OCMW. Onder andere het
budget 2015 van het OCMW en de rechtspositieregeling werden tijdens dit overleg besproken.
De gemeenteraad keurde de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur SintMartinus SMV goed (13 voor, 1 onthouding, 1 ongeldig).
Voor wijziging:
Toelagen:
Exploitatie
Investeringen

2014
0,00
43.530,00

2015
8.465,00
0,00

2016
9.006,00
0,00

2017
9.047,00
0,00

2018
9.188,00
0,00

2019
9.130,00
0,00

2014-2019
44.836,00
43.530,00

2014
0,00
43.530,00

2015
8.465,00
15.927,00

2016
9.006,00
0,00

2017
9.047,00
0,00

2018
9.188,00
0,00

2019
9.130,00
0,00

2014-2019
44.836,00
59.457,00

Na wijziging
Toelagen:
Exploitatie
Investeringen

Aangezien het budget 2015 van het kerkbestuur Sint-Martinus SMV past binnen het meerjarenplan
2014-2019, nam de raad kennis van het budget.
De OCMW-raad keurde in zitting van 16 december een aanpassing aan haar meerjarenplan 20142019 goed. De raad keurde deze wijziging eveneens goed (14 voor, 1 ongeldig).
Overzicht van de gemeentelijke bijdragen:
2014
€ 433.112

2015
€ 395.960

2016
€ 404.068

2017
€ 369.119

2018
€ 407.451

2019
€ 416.036

Aangezien het budget 2015 van het OCMW past binnen de meerjarenplanning, werd enkel
kennisgenomen van het budget. In het budget werd een gemeentelijke bijdrage opgenomen van
€395.960. De burgemeester wijst er wel op dat dit budget tijdens de volgende jaren wel eens zou
kunnen stijgen (zo komen er door de maatregelen van de vorige federale regering meer jongeren
buiten de werkloosheidsrechten terecht na afloop van hun studies).
Het college keurde in zitting van 2 december een wijziging aan het subsidiereglement betreffende
jeugd goed. De raad bekrachtigde deze beslissing (14 voor, 1 ongeldig).
De zonale verdeelsleutel voor de hulpverleningszone Oost-Limburg (brandweer) werd
goedgekeurd. De sleutel bedraagt 1,27% voor 2015 en vermindert naar 1,17% voor 2016 (10 voor, 4
tegen, 1 ongeldig). De gemeentelijke dotatie van 1,27%, betekent voor de gemeente Voeren een
bedrag van €150.768 (solidariteit is in 2015 iets hoger dan in 2016). Dit bedrag wordt uiteindelijk
verminderd met €21.058 per jaar voor de verrekening van het patrimonium en rollend materieel.

Bovendien dient de jaarlijkse kost aan de brandweer Bilzen niet meer betaald te worden (€45.000). De
dotatie voor 2015 komt hierdoor neer op een bedrag van €129.710. De raad ging akkoord met de
gemeentelijke dotatie (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
De raad ging ook akkoord met de overdracht van het rollend en niet-rollend materieel van de
brandweer naar de hulpverleningszone Oost-Limburg. Aangezien de kazerne onlosmakelijk
verbonden is met de loods en het milieupark, wordt de gemeente hiervoor vergoed door middel van
een huur van €8.427 per jaar. Dit komt neer op 4% van de geschatte waarde van het gebouw (10
voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
De toezichthoudende overheid keurde de budgetwijziging nr. 1 voor het jaar 2014 van de gemeente
goed. De raad nam kennis van het goedkeuringsbesluit.
De budgetwijziging nr. 2 werd door de raad goedgekeurd (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). De
budgetwijziging werd doorgevoerd om de kredieten van de investeringsenveloppen aan te passen aan
de huidige omstandigheden.
Vooraleer de raad het budget 2015 kon vaststellen, werd eerst een aanpassing van het
meerjarenplan goedgekeurd (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
Het budget 2015 werd aan de raad voorgelegd met een positief resultaat op kasbasis van €423.189.
De raad keurde het budget goed (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
De raad besliste het vernieuwde projectvoorstel van STEBO, zowel inhoudelijk als financieel, goed te
keuren. Deze projectwerking loopt tot eind 2017 (12 voor, 2 onthouding, 1 ongeldig).
Overzicht van de gemeentelijke bijdragen:
2015
2016
2017
€ 10.072
€ 10.575
€ 11.097
Het beleidsplan voor ZOLAD+ voor de periode 2015-2020 werd goedgekeurd, met voorbehoud voor
de erkenning van Voeren als erfgoedgemeente en voor de financiële implicaties hiervan (10 voor, 2
tegen, 2 onthouding, 1 ongeldig).
De gemeenteraad bekrachtigde het besluit van het college van 26 november 2014 betreffende de
algemene vergadering van ORES van 18 december 2014. Jacky Herens werd aangeduid als
afgevaardigde, William Nijssen als plaatsvervanger (11 voor, 3 tegen, 1 ongeldig).
In 2014 werd de bordeaux huisvuilzak door Limburg.net ingevoerd in de meeste Limburgse
gemeenten. Vanaf januari 2015 moet onze gemeente ook overschakelen naar de bordeaux
huisvuilzakken. De kostprijs per zak blijft dezelfde, maar de rollen bevatten slechts 10 zakken i.p.v. 20
zakken en het volume van de zakken wordt kleiner (van 60 naar 44 liter). De gemeente laat de
inwoners daarom plastiek gratis naar het milieupark brengen i.p.v. die in deze betaalde zakken te
steken. Het retributiereglement van het milieupark/huisvuil werd in die zin aangepast (10 voor, 4
tegen, 1 ongeldig).
De gemeenteraad keurde in zitting van 20 november de aanvraag voor het label van stiltegebied
goed. De afbakening van het stiltegebied is echter niet overal logisch verlopen. De gemeente stelt
nu kleine wijzigingen voor, uitgetekend op perceelsniveau. De raad keurde dit voorstel tot wijziging
goed (10 voor, 3 tegen, 1 onthouding, 1 ongeldig).
De raad nam kennis van de gunning door de bestendige deputatie van de verzekeringsportefeuille
voor de politiezones. Voor de politiezone Voeren betekenen de nieuwe polissen een vermindering
van bijna €14.000, hetgeen overeenkomt met een besparing van ongeveer 40%.
Het politiecollege gaf in zitting van 10 december haar akkoord om de firma Vanbreda aan te stellen als
makelaar voor de politiezone Voeren voor de periode 2015-2018. De raad bekrachtigde dit besluit (14
voor, 1 ongeldig).

Het budget 2015 van de politiezone werd goedgekeurd. De gewone dienst eindigt met een positief
saldo van €62.678, de buitengewone dienst met een positief saldo van €3.659 (10 voor, 4 tegen, 1
ongeldig).
De jaarrekening 2012 van de politie werd goedgekeurd (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
Gewone dienst
Buitengewone dienst
Begrotingsresultaat
€ 58.327,07
€ 132.478,14
Boekhoudkundig
€ 78.965,27
€ 140.794,23
resultaat
De jaarrekening 2013 van de politie werd goedgekeurd (11 voor, 3 tegen, 1 ongeldig).
Gewone dienst
Buitengewone dienst
Begrotingsresultaat
€ 128.684,62
€ 132.041,09
Boekhoudkundig
€ 165.671,28
€ 139.619,60
resultaat

Raadslid Armel Wynants vroeg om een punt toe te voegen aan de gemeenteraad. Hij opperde dat de
gemeenteraad moet beslissen over de taal van formulieren en hij haalde hiervoor een advies van de
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) aan. De raad stelde echter vast dat het niet de
bevoegdheid van de raad is om voorstellen over de toepassing van de taalwetgeving in overweging te
nemen, c.q. om erover te beslissen. Elk voorstel tot interpretatie of toepassing van de taalwetgeving
dient daarom ook als onontvankelijk beschouwd te worden voor behandeling in de gemeenteraad (10
voor, 5 tegen).

