Verslag gemeenteraad 30 december 2015
Er werden geen vragen gesteld door raadsleden.
Het addendum aan de overeenkomst tussen vzw Toerisme Limburg, Limburg Sterk Merk en de
gemeente Voeren met betrekking tot het project ‘Toeristisch Onthaal Limburg’ werd goedgekeurd (9
voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
Er werd kennisgenomen van de goedkeuring van de budgetwijziging van 2015 door de gouverneur.
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd (9 voor, 5 tegen) en ook het
hieruit afgeleide budget 2016 kreeg een goedkeuring (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). De grootste
investeringen dit jaar zullen bestemd zijn voor het uitvoeren van wegenwerken. Hiervoor werd een
bedrag van 350.000 euro vrijgemaakt. Het resultaat op kasbasis bedraagt 580.895 euro.
Aan het reglement voor het collectief pensioenplan voor contractuele personeelsleden werd een
kleine, eerder technische aanpassing doorgevoerd (13 voor, 1 ongeldig).
Na één jaar van taxatie op de leegstand is er een evaluatie gevoerd en werd er besloten het
reglement op een aantal punten te versoepelen (13 voor, 1 ongeldig). Zo bedraagt de ambtshalve
taxatie geen verdubbeling van 100% meer, maar wel 25% voor de eerste overtreding, 50% voor de
tweede en 100% vanaf volgende overtredingen. Indien het gebouw voor een tweede opeenvolgende
termijn van 12 maanden leegstaat wordt hier geen verhoging meer doorgevoerd van 100% maar wel
van 20%. Hetzelfde geldt voor een derde, vierde en vijfde opeenvolgende termijn.
Ook de aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW werd door de gemeenteraad
goedgekeurd. De gemeentelijke bijdrage bedraagt voor 2016 348.849 euro (13 voor, 1 ongeldig). De
gemeenteraad nam kennis van het hieruit afgeleide budget 2016.
Vervolgens werden er twee samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente Voeren en Infrax
goedgekeurd betreffende de uitvoering van werken ter verbetering van de riolering, afwatering en
wegenis. Een eerste overeenkomst werd goedgekeurd voor de werken in het Getske/Kerksteeg (bij
13 stemmen voor en 1 ongeldige stem) en een tweede voor de werken op Lusberg (13 voor, 1
ongeldig).
Aquafin zal rioleringswerken uitvoeren in Voeren, met name het RWZI, Voeren Collector Fase 1 en
Collector Fase 2. Gekoppeld aan het rioleringsproject Collector Fase 1, dat zich voornamelijk in het
centrum van ’s-Gravenvoeren situeert, werd door de VMM het voorstel gedaan om het openbaar
domein te herinrichten en op die manier de Voer meer tot bij de mensen te brengen. De
gemeenteraad werd hierover uitgebreid geïnformeerd en hebben groen licht gegeven aan de VMM om
dit project verder uit te werken (9 voor, 4 onthoudingen, 1 ongeldig). De inwoners zullen uiteraard ook
nog geïnformeerd worden en uitgenodigd worden voor een infosessie.
De statuten van de IOED Oost-Haspengouw en Voeren werden goedgekeurd in toepassing van het
nieuwe Vlaamse Erfgoeddecreet. De gemeentelijk bijdrage voor 2016 bedraagt 7000 euro (9 voor, 4
tegen, 1 ongeldig).
De notariële akte voor de beëindiging van de erfpacht voor de kapel op Kinkenberg met Herita
werd goedgekeurd (13 voor, 1 ongeldig). Het onderhoud komt vanaf nu in eigen beheer en dit omwille
van gewijzigde doelstellingen bij vzw Herita.
Ook de akte inzake de gratis grondafstand waarbij 1 lot gratis aan de gemeente wordt afgestaan ter
verbreding van de bestaande voetweg langs de pastorie in Teuven werd goedgekeurd (9 voor, 3
tegen, 1 onthouding, 1 ongeldig).
De gemeenteraad nam kennis van de goedkeuring door de gouverneur van de budgetwijziging 2015
van de politiezone Voeren. Ook het budget 2016 van de politiezone Voeren werd goedgekeurd. De
gemeentelijke bijdrage 240.000 euro.
Wegens een verminderde inzetbaarheid van enkele inspecteurs bij de politie werd er besloten om
tijdelijk een inspecteur van een andere zone ter beschikking te stellen van onze politiezone. Sofie

Collen uit Voeren zal vanaf januari de ploeg tijdelijk komen versterken (13 voor, 1 ongeldig). Wegens
een interne verschuiving werd er tevens een nieuwe inspecteur aangesteld, met name Björn Leesen
die vanaf maart in dienst zal treden (12 voor, 1 tegen, 1 ongeldig).
Tot slot was er in het college van burgemeester en schepenen van 9 december 2015 een nonconsensus betreffende de behandeling van een bezwaarschrift op de belasting van onbebouwde
bouwgronden en kavels. Vermits het bezwaarschrift laattijdig werd ingediend, heeft de gemeenteraad
het dossier onontvankelijk verklaard (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).

