Gemeenteraad van 24 maart 2016
De zitting werd geopend door de voorzitter die een woord van medeleven betuigde wegens het
overlijden van raadslid Armel Wynants. Er werd één minuut stilte gehouden. Hierna vervolgde de
burgemeester met een rouwbetuigenis voor de aanslagen van 22 maart 2016 in ons land. Ook
hiervoor werd er één minuut stilte gehouden.
De eigenlijke zitting startte met een aantal punten omtrent het ontslag van raadslid Armel Wynants.
De raad nam hiervan kennis en Roger Liebens werd aangeduid als opvolgend raadslid. De
geloofsbrieven werden onderzocht en hij legde de eed af in handen van de voorzitter. Ook de
rangorde van de gemeenteraadsleden werd opnieuw vastgesteld.
Er werden geen vragen door de raadsleden gesteld.
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd op twee punten aangepast. Ten eerste
een verduidelijking wat men onder de notulen dient te verstaan en ten tweede een kleine wijziging in
de procedure met betrekking tot het indienen van vragen door raadsleden (10 voor, 4 tegen, 1
ongeldig).
De titel van het retributiereglement ‘werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk
openbaar domein’ werd aangepast omwille van een opmerking van de toezichthoudende overheid.
De inhoud van het reglement blijft ongewijzigd (10 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
Het kerkbestuur Sint-Lambertus in ’s-Gravenvoeren ziet zich genoodzaakt het dak van de pastorie
te herstellen. Zij vraagt hiervoor een gemeentelijke tussenkomst. Aangezien deze niet voorzien was in
het budget 2016 heeft de gemeenteraad beslist om dit goed te keuren op voorwaarde dat er een
positief advies komt van het centraal kerkbestuur (11 voor, 3 tegen, 1 ongeldig).
Het arbeidsreglement werd aangepast. De gemeentelijke administratie werkt sinds 2011 met een
tijdsregistratiesysteem. Dit wordt binnenkort ook toegepast voor de arbeiders (10 voor, 4 tegen, 1
ongeldig).
De politieverordening (14 voor, 1 ongeldig) en het huishoudelijk reglement op de
begraafplaatsen (13 voor, 1 onthouding en 1 ongeldig) werden aangepast. Op enkele
begraafplaatsen werd er een urnemuur gemaakt door onze arbeiders met uniforme afdekplaten. De
nabestaanden kunnen deze aankopen via de gemeente en laten graveren. De reglementen dienden
hieraan aangepast te worden.
De jaarrekening 2014 van de PZ Voeren werd goedgekeurd met positieve resultaten in de gewone
en buitengewone dienst (10 voor, 3 tegen, 1 onthouding en 1 ongeldig).
Tot slot werd ook de personeelsformatie van de PZ Voeren die op de zitting van 28 januari werd
aangepast opnieuw geagendeerd waarbij ook de weging van de CALog niveau A werd goedgekeurd
(14 voor, 1 ongeldig).

