Gemeenteraad van 28 april 2016
De zitting werd geopend om 20u31.
Er werden geen vragen gesteld door de raadsleden.
Verder werd de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw vastgesteld.
De volgende punten betreffen de jaarrekeningen 2015 van de zes kerkbesturen. Allen kregen ze
een positief advies van de gemeenteraad (telkens met 14 voor en 1 stem ongeldig).
Vervolgens keurde de gemeenteraad de aanpassing van de statuten van de seniorenadviesraad
goed (11 voor, 3 onthoudingen en 1 ongeldig). Als een lid 3 opeenvolgende keren afwezig is op een
vergadering zonder verwittiging, maakt hij geen deel meer uit van de adviesraad.
Er werd een nieuwe afgevaardigde aangeduid in de raad van bestuur van de projectvereniging
Erfgoed Haspengouw. Roger Liebens zal deze functie op zich nemen (13 voor, 1 tegen en 1
onthouding).
De goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Infrax van 25 april 2016 werd
bekrachtigd (10 voor, 3 tegen, 1 onthouding en 1 ongeldig).
Ook het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 van de Interlokale Vereniging PG Leader
Haspengouw werd goedgekeurd door de gemeenteraad (10 voor, 3 tegen, 1 onthouding en 1
ongeldig)
De agenda van de algemene vergadering van Inter-Energa op 17 mei 2016 werd goedgekeurd (11
voor, 2 tegen en 2 onthoudingen).
Ook in het Plaatselijk Werkagentschap Voeren (PWA) werd er een nieuwe afgevaardigde
aangesteld naar aanleiding van het overlijden van dhr. Armel Wynants. Roger Liebens is de nieuwe
vertegenwoordiger (12 voor, 1 tegen en 2 onthoudingen).
Verder werd ook de agenda van de algemene vergadering van Inter-Aqua op 24 mei 2016
goedgekeurd (10 voor, 3 tegen, 1 onthouding en 1 ongeldig)
De gemeenteraad keurde de akte van de erosiebestrijding op Horstergrub goed (14 voor, 1
ongeldig). Omwille van herhaaldelijke modderstromen in Schophem werden er in 2008 twee kleine
erosiebuffers aangelegd in samenwerking met de dienst Land en Water. Deze buffers zelf en een deel
van de grond rondom worden op vraag van de gemeente onder gras gehouden en de landbouwers
ontvangen hiervoor een vergoeding. Om de nodige subsidies hiervoor te kunnen ontvangen van de
Vlaamse Overheid diende dus de aktes nog goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Tot slot gaven de burgemeester en de korpschef verdere toelichting omtrent de grootschalige
bevolkingsenquête die de politie in samenwerking met de gemeente wenst uit te voeren. Deze
enquête zal gaan over het thema veiligheid en alle plus 15-jarigen zullen een enquête in de bus
krijgen einde mei. In de maand mei zullen er op verschillende plaatsen voorafgaandelijke infosessies
georganiseerd te worden. De inwoners werden hierover reeds geïnformeerd via het huis-aan-huis
bericht.
De zitting werd gesloten om 21u29.

