Gemeenteraad 2017-04-20
Raadslid Anne-Mie Palmans-Casier (VBL) was verontschuldigd.
Er werd een vraag gesteld door raadslid Houbiers over het krantenartikel in het Laatste Nieuws waarin gemeld
wordt dat Voeren op kop staat wat betreft het aantal bedden in hotels, B&B’s en vakantiewoningen per
inwoner. Het raadslid vraagt naar een bevestiging van het genoemde cijfer van 2.200 bedden en vraagt naar de
inkomsten van de gemeentelijke belastingen op de bedden. De burgemeester antwoordt dat er voor het
aanslagjaar 2015 1.838 bedden werden aangegeven en dat dit een belasting van 47.490 euro heeft opgeleverd.
Verder is er ook nog de belasting op kampeerterreinen waarvoor in 2015 8.083,50 euro werd geïnd (aan 75 euro
per perceel).
Verder stelde ook raadslid Liebens een vraag omtrent het borgstellingsdossier van de gemeente aan het
kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren. De burgemeester geeft een uitgebreid antwoord op de gestelde vragen.
Als tweede punt keurde de gemeenteraad de afrekening van de brandweerkosten van de provincie Limburg
voor het jaar 2014 (tevens laatste jaar) goed voor een bedrag van 6.911,50 euro (10 voor, 3 tegen en 1 ongeldig).
Voor de volgende zes punten werd er telkens een positief advies gegeven door de gemeenteraad voor de
jaarrekeningen 2016 van de verschillende kerkbesturen.
Als 9de punt keurde de raad de gratis grondafstand van het kerkbestuur Teuven aan de gemeente goed (12
voor, 1 tegen en 1 ongeldig).
Vervolgens werd een beleid op vlak van informatieveiligheid goedgekeurd (13 voor en 1 ongeldig).
De agendapunten voor de algemene vergadering van Inter-Energa op 9 mei 2017 werden goedgekeurd (11
voor, 2 tegen en 1 ongeldig).
Ook voor de algemene vergadering van Inter-Aqua op 23 mei 2017 werden de agendapunten goedgekeurd (9
voor, 2 tegen, 1 onthouding en 2 ongeldig).
De Fiat lichte vrachtwagen geraakte niet meer door de keuring en wordt onttrokken aan het gemeentelijk
patrimonium (13 voor en 1 ongeldig).
Het voorstel om een nieuw politievoertuig aan te kopen werd uitgesteld (13 voor en 1 ongeldig).
Tot slot werd er een uiteenzetting gegeven door hoofdinspecteur Anet de Kegel en de korpschef omtrent de
resultaten van de bevolkingsenquête die in 2016 gehouden werd.

