Gemeenteraad 22 oktober 2015

Er werden drie schriftelijke vragen ingediend door raadslid Armel Wynants. Een eerste vraag ging
over de belasting van de inname van openbaar domein en de openbare weg. Als tweede stelde hij de
vraag voor de aanleg van een zebrapad bij de bushalte Vogelstang in Sint-Martens-Voeren. Ten slotte
vraagt hij naar een verbetering van de zichtbaarheid van de chicanes op de wegen. De burgemeester
geeft een gemotiveerd antwoord op de vragen.
Vervolgens werd er kennis genomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2014 van de gemeente
door de gouverneur en werd de budgetwijziging voor 2015 goedgekeurd (14 voor, 1 ongeldig).
De volgende punten zijn kennisnemingen over de budgetwijzigingen 2015 en de budgetten 2016
van de respectievelijke kerkbesturen. Vermits de gemeentelijke toelage in alle gevallen blijft passen
binnen de meerjarenplanning hoeft hierover niet gestemd te worden.
Verder werd het retributiereglement op de aflevering van administratieve stukken aangepast met
een artikel waarbij er ook een administratieve kost van 10 euro wordt geheven bovenop de vergoeding
voor de levering van een identiteitskaart in spoedprocedure (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig).
De gemeentelijke dotatie 2016 voor de brandweerzone Oost-Limburg werd vastgesteld op een
bedrag van 117.803 euro. Dit werd goedgekeurd (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig).
Er werd een reglement omtrent de organisatie van huwelijken vastgesteld (15 voor). Het wettelijk
huwelijk kan enkel voltrokken worden in het gemeentehuis en er is een mogelijkheid om een kleine
receptie te houden mits eigen drank en bediening.
Raadslid Grégory Happart nam voor de behandeling van dit punt niet deel aan de zitting.
De raad heeft principieel beslist om een perceel grond gelegen in Remersdaal-Dorp onderhands te
verkopen (13 voor, 1 ongeldig).
Inter-Aqua kondigt een wijziging van haar statuten aan. De motivering hiervan wordt goedgekeurd
(10 voor, 4 onthoudingen en 1 ongeldig).
De budgetwijziging van de politiezone Voeren wordt goedgekeurd (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig).
Tot slot werd de selectiecommissie goedgekeurd voor de vacantverklaring van twee inspecteursalgemene diensten (14 voor, 1 ongeldig), van één hoofdinspecteur (14 voor, 1 ongeldig) en één
inspecteur-recherche (14 voor, 1 onthouding)

