Gemeenteraad van 27 augustus 2015
Iedereen was aanwezig.
Er werden geen vragen gesteld.
Raadslid Rik Tomsin nam voor de behandeling van dit punt niet deel aan de zitting.
In de gemeenteraad van 21 mei werd een vraag gesteld door een raadslid betreffende een mogelijke
onverenigbaarheid tussen een conciërge en het mandaat als raadslid. Dit werd voorgelegd aan het
toezicht. Het toezicht liet weten dat er inderdaad sprake is van een onverenigbaarheid. De raad nam
kennis van dit antwoord.
De burgemeester liet echter weten dat er geen sprake meer is van onverenigbaarheid, vermits de
gemeente de betrokken woning sinds 1 januari 2015 niet langer verhuurt aan het raadslid. De
huurovereenkomst is sinds die datum overgedragen aan de brandweerzone Oost-Limburg.
De gemeenteraad ging in zitting van 25 juni principieel akkoord met de aansluiting bij InterEnerga/Infrax Limburg. In het kader van deze aansluiting, moest de gemeenteraad beslissen over
een eventuele overname van de aandelen van Electrabel. Er werd beslist om deze aandelen niet aan
te kopen (11 voor, 3 tegen, 1 ongeldig).
Het bestek met de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de sanering van de begraafplaats in
’s-Gravenvoeren werd goedgekeurd. De sanering wordt geraamd op €30.000 incl. btw (10 voor, 4
tegen, 1 ongeldig).
Er is een kleine aanpassing gebeurd in de reeds goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst
betreffende de aankoop met Infrax als opdrachtencentrale. De gemeenteraad keurde deze kleine
aanpassing goed (14 voor, 1 ongeldig).
Begin dit jaar werd de nieuwe projectvereniging “projectvereniging 2014-2020 Erfgoed
Haspengouw” opgericht. Hierdoor moest de projectvereniging Erfgoed Haspengouw ontbonden en
vereffend worden. De raad stemde hiermee in en keurde ook de jaarrekening 2014 en het financieel
verslag 2015 goed. Tenslotte werd ook ingestemd met de overdracht van de resterende financiële
middelen van €37.918,77 aan de nieuwe projectvereniging (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
De raad nam kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2012 en 2013 van de politiezone
door de gouverneur.
Raadslid Armel Wynants verliet de zitting voor de behandeling van dit punt.
Het college van burgemeester en schepenen verklaarde zich op 25 juni akkoord om voor de belasting
op de leegstand 2014 een lijst van belastingplichtigen op te stellen en over te gaan tot de procedure
van de ambtshalve vaststelling van de belasting. Dit werd voor alle belastingplichtigen goedgekeurd,
behalve voor een inwoner van de gemeente Voeren (non-consensus door 1 tegenstem). De
gemeenteraad diende dus te beslissen over dit non-consensuspunt. De raad ging akkoord om over
te gaan tot de procedure van de ambtshalve vaststelling van de belasting voor deze inwoner (10 voor,
3 tegen, 1 ongeldig).

