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Burgemeester Huub Broers was verhinderd door ziekte. 

Er werden twee schriftelijke vragen ingediend door raadslid Armel Wynants. Een eerste vraag gaat 

over de mogelijkheid om een zebrapad te plaatsen in Remersdaal en een tweede vraag over een 

postbus op een niet-bestaand adres in Schophem. Jacky Herens, wnd. burgemeester, antwoordde op 

beide vragen. 

Vermits de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd blijft en ook het strategisch plan niet wijzigt, nam de 

gemeenteraad kennis van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW en van 

de budgetwijziging 2015 van het OCMW. 

De aankoop van een perceel grond op de Boomstraat voor de aanleg van een gemeentelijke 

parking werd goedgekeurd (9 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). 

De gemeenteraad nam kennis van de algemene vergadering van de VVSG (Vereniging voor Vlaamse 

Steden en Gemeenten) op 2 december 2015. 

De agenda voor de buitengewone vergadering van Limburg.net van 16 december 2015 werd 

goedgekeurd (9 voor, 3 tegen, 1 onthouding en 1 ongeldig). 

De deelname aan het project ECO2 Koester de Koolstof werd goedgekeurd. Dit is een project 

vanuit het agrobeheerscentrum Eco² binnen het thema bodem- en waterbeheer. De meest recente 

technieken en inzichten op vlak van duurzaam bodembeheer worden gebundeld en verspreid onder 

de landbouwers in onze gemeente via vorming en demonstraties. Op die manier tracht men een halt 

toe te roepen aan de achteruitgang in het koolstofgehalte in de bodem. De gemeenteraad maakt 

hiervoor een budget van 5000 euro vrij, verspreid over 3 jaren (13 voor en 1 ongeldig). 

Het perceel waarop de elektriciteitscabine van Veurs staat werd onttrokken uit het openbaar domein 

(13 voor en 1 ongeldig). 

De gemeenteraad keurde de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Inter-Aqua op 

15 december 2015 goed (9 voor, 3 tegen, 1 onthouding en 1 ongeldig). 

De invoering van het retributiereglement van Inter-Energa werd goedgekeurd. Dit betekent dat er 

vanaf 2016 een vergoeding gevraagd wordt aan nutsmaatschappijen voor het gebruik van openbaar 

domein (9 voor, 1 tegen, 3 onthoudingen en 1 ongeldig).  

Er werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Infrax goedgekeurd betreffende 

rioleringswerken in Teuven. Infrax zal instaan voor de studie, ontwerp, aanbesteding en opvolging 

van de uitvoering (13 voor, 1 ongeldig). 

De agenda van de buitengewone vergadering van Infrax op 16 december 2015 werd goedgekeurd. 

Op de agenda staat onder andere het splitsingsvoorstel van Voeren bij Infrax geagendeerd (9 voor, 3 

tegen, 1 onthouding en 1 ongeldig). 

Ook de agenda van de algemene vergadering van ORES van 18 december 2015 werd 

goedgekeurd. Ook hier staat het splitsingsvoorstel van Voeren geagendeerd (9 voor, 3 tegen, 1 

onthouding en 1 ongeldig). 

Inter-Energa werd voorgedragen als distributienetbeheerder van de elektriciteit op het 

grondgebied van Voeren (9 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). 

Er werden twee afgevaardigden aangeduid voor de algemene vergaderingen van Inter-Energa: 

Yolanda Daems en Rik Tomsin (9 voor, 4 tegen en 1 ongeldig).  Jacky Herens werd voorgedragen als 

kandidaat-bestuurder van Inter-Energa (9 voor, 5 tegen). 

De agenda van de algemene vergadering van PUBLiFIN SCiRL van 16 december 2015 werd 

goedgekeurd (13 voor, 1 ongeldig). 



De laatste drie punten werden behandeld in gesloten zitting en met geheime stemming. Het gaat hier 

over de aanstelling van twee inspecteurs-algemene diensten, één inspecteur recherche en één 

hoofdinspecteur. 

 


