
Verslag gemeenteraad 01 september 2016 

De gemeenteraad hield één minuut stilte voor het overlijden van gewezen schepen Joseph (Jef) 

Pinckaers. 

Er werden vervolgens geen vragen gesteld door de raadsleden. 

De gemeenteraad nam in zitting van 30 juni 2016 reeds een principebesluit om de gemeentelijke 

opcentiemen vanaf 2018 te verlagen in het kader van het Vlaams regeerakkoord afslanking van de 

provincies. De burgemeester deelde mee dat de Vlaamse regering op 26 juli 2016 een nieuw 

ontwerpdecreet goedkeurde waarbij de fiscale regeling bij de afslanking van de provincies werd 

gewijzigd. De gemeenteraad nam hiervan kennis en ging akkoord om een formele beslissing te nemen 

betreffende de verlaging van de opcentiemen in een volgende raad zodra er een definitief besluit van 

de Vlaamse regering voorhanden is. (10 voor, 3 tegen, 1 onthouding en 1 ongeldig) 

Er werd kennis genomen van de goedkeuring van de budgetwijziging 2016 door de gouverneur en 

ook van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 1 augustus. Hierin werd 

onder andere de aanpassing van het meerjarenplan en budgetwijziging van het OCMW besproken, de 

aanpassing van de beheersovereenkomst en de toekomst van de opvoedingswinkel. 

Het parochiekerkenplan voor Voeren werd goedgekeurd (11 voor, 3 onthoudingen en 1 ongeldig). 

Dit plan is een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies voor gebouwen van de eredienst. Het 

bevat de volgende conclusies: 

 Samen met de kerkbesturen en het bisdom onderzoeken welke nevenactiviteiten ontwikkeld 

kunnen worden in ons religieus erfgoed 

 De kerkbesturen willen nauwe contacten onderhouden met de gemeente met de bedoeling 

elkaar op de hoogte te houden van opties tot eventuele nevenbestemmingen 

 Tegelijkertijd moet er echter voldoende aandacht worden besteed aan een goede 

instandhouding van het patrimonium. Een duidelijke toekomstvisie op investeringen dient 

hieromtrent de juiste prioriteiten te stellen. 

 De religieuze gebouwen toegankelijker maken voor het publiek, zodat de prachtige interieurs 

van onze kerken op elk moment op een veilige manier te bewonderen zijn. 

Vervolgens werd de burgemeester aangeduid als afgevaardigde voor toerisme Voerstreek ter 

vervanging van Jean Duijsens (10 voor, 5 tegen). 

De raad verleende een positief advies omtrent de provinciale berekening en verdeling van de 

brandweerkosten voor de uitgaven van 2013. De bijdrage bedraagt 119.309,72 euro waarvan reeds 

106.746,68 euro betaald werd (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). 

Verder werden de feestdagen voor 2017 vastgelegd (14 voor en 1 ongeldig).  

Ook de beheersovereenkomst voor een gemeenschappelijke secretaris werd aangepast door een 

artikel toe te voegen waarin de toelage voor de waarnemende secretaris wordt geregeld (10 voor, 4 

tegen en 1 ongeldig). 

Tot slot stonden nog twee agendapunten met betrekking tot de politie op de agenda. De raad nam 

kennis van de protocolakkoorden die afgesloten werden tussen de PZ Voeren en de PZ Bilzen-

Hoeselt-Riemst inzake snelheidscontroles, informantenwerking en opleidingen geweldbeheersing (GPI 

48).  Ten tweede werd de installatie van camerabewaking in en rondom het politiegebouw ter kennis 

voorgelegd voor de raadsleden.  

 


