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Iedereen was aanwezig. 

Er werden geen vragen gesteld door de raadsleden. 

De raad nam een principiële beslissing om de opcentiemen vanaf 2018 te verlagen (10 voor, 3 

tegen, 1 onthouding en 1 ongeldig). Dit als gevolg van de aankomende hervormingen die de Vlaamse 

Overheid op het oog heeft voor de gemeenten en provincies. De provincies zullen afgeslankt worden 

en de opcentiemen van de Vlaamse overheid worden verhoogd. Hierdoor kunnen de gemeenten hun 

opcentiemen laten dalen en toch dezelfde opbrengst behouden.  

De jaarrekening 2015 van de gemeente Voeren werd goedgekeurd (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). 

Het resultaat op kasbasis bedraagt 1.024.860 euro. De autofinancieringsmarge komt neer op een 

bedrag van 294.380 euro. Dit betekent dat de gemeente ruimschoots in staat is om de leningslasten te 

dragen met het overschot uit haar gewone werking. De grootste investeringsuitgaven werden gedaan 

voor de wegeniswerken en de wegmarkeringen in Teuven. Verder werd de begraafplaats in  

’s-Gravenvoeren gesaneerd, werden er paden aangelegd en columbariumnissen geplaatst.  

Ook de budgetwijziging 2016 werd goedgekeurd (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). Deze was nodig 

om de cijfers van de jaarrekening 2015 door te voeren en om overdrachten uit het budget 2015 over te 

brengen. Verder werden er nog enkele kleinere aanpassingen gedaan.  

De gemeenteraad nam kennis van de jaarrekening 2015 van het OCMW Voeren. Deze sloot af met 

een positief resultaat van 153.853 euro op kasbasis en een autofinancieringsmarge van 17.252 euro. 

Naar aanleiding van het zwangerschapsverlof van de secretaris in september werd er besloten om 

Erika Brouwers aan te duiden als eerste plaatsvervangende secretaris (9 voor, 5 tegen en 1 

onthouding) en Judith Voets als tweede plaatsvervangende secretaris (12 voor en 3 tegen).  

Er werd een nieuw lid aangeduid in de seniorenadviesraad (10 voor, 2 tegen, 2 onthoudingen en 1 

ongeldig). 

Verder volgden er een aantal bekrachtigingen van besluiten van het college van burgemeester en 

schepenen inzake de algemene vergaderingen. Zo werd de agenda voor de algemene vergadering 

van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening bekrachtigd (10 voor, 3 tegen, 1 onthouding en 1 

ongeldig). Ook de agenda voor de algemene vergadering van Publifin SCiRL werd bekrachtigd (14 

voor, 1 ongeldig). De agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van WOONZO werd 

bekrachtigd (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig) en tot slot werd ook de agenda van de algemene 

vergadering van ERSV Limburg vzw bekrachtigd (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). 

De gedeeltelijke verlegging van de buurtweg 54 in ’s-Gravenvoeren voor de bouw van het RWZI 

‘Grijze Graaf’ werd goedgekeurd (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig).  

Het lastenboek en de gunningsvoorwaarden voor het opstellen van een gemeentelijk RUP 

‘gemeentelijke dienstenzone’ werd goedgekeurd (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). Na een 

locatieonderzoek is het terrein naast het milieupark en de technische dienst weerhouden als plek voor 

een nieuw politiegebouw. Hiervoor is er een gemeentelijk RUP nodig om de huidige 

landbouwbestemming om te zetten naar een bestemming van algemeen nut.  

Tot slot werd het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen aangepast (14 voor, 1 ongeldig) 

en ook de politieverordening op de begraafplaatsen werd gewijzigd (14 voor, 1 ongeldig). De 

wijzigingen betreffen onder andere enkele regels omtrent het hergebruik van grafkelders en het 

gebruik van uniforme afdekplaten voor de nieuwe columbaria. 

 

 


