
Gemeenteraad 26 mei 2016 

 

Burgemeester Huub Broers en raadslid Marina Slootmaekers waren verontschuldigd. 

Er werden geen vragen gesteld door de raadsleden. 

De gemeenteraad nam kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW 

van 8 april 2016. Hierin werd onder andere de werking van de poetsdienst van het OCMW besproken. 

De OCMW-raad heeft beslist om de tarieven aan te passen met ingang van 1 juli 2016. 

Verder werd de communicatie-ambtenaar Erika Brouwers aangeduid als interne 

veiligheidsconsulent van de gemeente Voeren (8 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). Ze zal in samenwerking 

met de externe veiligheidsconsulent van het OCMW een veiligheidsbeleid en een veiligheidsplan voor 

de gemeente uitwerken. Het is een verplichting die de Vlaamse overheid oplegt. De taak is 

onbezoldigd. 

De gemeenteraad keurde de jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015 van de Interlokale 

vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw goed (8 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 

Verder keurde ze de agenda voor de Algemene vergadering van Ethias die doorgaat op 17 juni 

2016 goed en duidde ze Jacky Herens aan als afgevaardigde (8 voor, 5 tegen). 

Ook de agenda van de Algemene vergadering van Limburg.net die plaatsvindt op 22 juni 2016 

werd goedgekeurd (8 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). 

De agenda voor de Algemene vergadering van De Lijn (8 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 1 

ongeldige stem) en de agenda voor de Algemene vergadering van de Watergroep (8 voor, 4 tegen, 

1 ongeldig) werd goedgekeurd. 

 

De raad nam kennis van de goedkeuring door de gouverneur van de aanpassing van het 

organogram van de PZ Voeren dat de raad in zitting van 28 januari 2016 goedkeurde. 

De vacantverklaring van één commissaris en één inspecteur-algemene diensten bij de PZ 

Voeren werd goedgekeurd (12 voor, 1 ongeldig). 

Hiervoor werd ook de selectiecommissie samengesteld en goedgekeurd (telkens met 8 voor, 1 

tegen, 3 onthoudingen en 1 ongeldig). 

Verder werd de terbeschikkingstelling van een inspecteur voor de PZ Voeren vanuit een andere 

politiezone verlengd voor een periode van zes maanden (10 voor, 2 onthoudingen en 1 ongeldig).  

In het gesloten gedeelte van de zitting werd de blijvende arbeidsongeschiktheid van een 

personeelslid van de politie goedgekeurd en werd het non-consensus punt van het college inzake een 

verkaveling besproken en goedgekeurd. 


