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Raadslid Anne-Mie Casier (VBL) was verhinderd. Raadslid Rik Tomsin (VBL) was aanwezig vanaf 

punt 6.  

Er werden geen vragen gesteld tijdens de gemeenteraad.  

Een tweede punt betreft de goedkeuring van de verkoop van de Franstalige school in Sint-Martens-

Voeren (bij 8 stemmen voor, 4 tegen – raadslid Grégory Happart stemde niet mee). Het gebouw zal 

aangekocht worden door de vertegenwoordigers van de Franstalige school.  

Vervolgens werd de jaarrekening 2014 van de gemeente goedgekeurd (8 stemmen voor, 4 stemmen 

tegen, 1 ongeldige stem).Het resultaat op kasbasis bedraagt + 770.142 euro, de 

autofinancieringsmarge is + 82.559 euro. 

Het jaarverslag en jaarrapport 2014 van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw werd 

goedgekeurd (bij 8 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 ongeldige stem).  

De agenda en afvaardiging voor de algemene vergadering van de gemeentelijke Holding NV in 

vereffening werd bekrachtigd (met 8 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 ongeldige stem). 

Verder besliste de gemeenteraad om het lidmaatschap in de recent erkende Intergemeentelijke 

Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) Zolad + te verlengen voor de volgende projectperiode 2016-2021. 

Er werd evenals goedkeuring gegeven aan de nieuwe financieringsmethode en aan de gemeentelijke 

bijdrage (met 12 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 ongeldige stem). 

De agenda en afvaardiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van Publifin 

SCiRL (vroegere Tecteo) werd goedgekeurd (bij 13 stemmen voor, 1 ongeldige stem). 

Er werd principieel beslist om de aansluiting bij de opdrachthoudende vereniging Inter-Energa/infrax 

Limburg aan te vragen (bij 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 ongeldige stem). Omwille van het 

feit dat er een onderscheiden tarief voor Ores Assets, exclusief voor de gemeente Voeren geldt die 

aanleiding geeft tot een sterke stijging van de distributienettarieven is het in het voordeel voor de 

gemeente Voeren en haar inwoners om te vragen aan te mogen sluiten bij Inter-Energa/Infrax 

Limburg. 

De aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor de politiezone Voeren werd goedgekeurd (13 

stemmen voor, 1 ongeldige stem).  

Tot slot werden er nog twee toegevoegde punten ingediend door raadslid Armel Wynants. Een eerste 

punt betreft een motie tegen een mogelijke versmelting van gemeentebestuur en OCMW. Deze 

motie werd verworpen (bij 9 stemmen tegen de motie, 4 stemmen voor en 1 ongeldige stem). Hierop 

werd er een tegenvoorstel ingediend die werd aangenomen door de meerderheid van de raadsleden 

(9 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 ongeldige stem).Een tweede motie betreft het ontwerp van 

Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) tussen de Europese unie en de 

Verenigde Staten van Amerika en de gevolgen hiervan voor de lokale entiteiten.De motie werd 

verworpen (bij 9 stemmen tegen de motie, 4 stemmen voor en 1 ongeldige stem). De meerderheid 

nam een tegenvoorstel aan (bij 9 stemmen voor ). 


