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Burgemeester Broers en raadsleden Tomsin (VBL), Houbiers en Smeets (RAL) waren verontschuldigd. 

Er werden geen vragen gesteld.  

De jaarrekening 2016 van de gemeente Voeren werd goedgekeurd (8 voor, 2 tegen en 1 ongeldig). Het resultaat 

op kasbasis is positief met een saldo van 1.303.292 euro. De autofinancieringsmarge bedraagt 474.107 euro. De 

financieel beheerder licht de resultaten toe. 

De raad nam kennis van de overzichtslijst van de OCMW-raad van 11 april 2017. 

Vervolgens werd de agenda van een aantal algemene vergaderingen (Woonzo, Kleine landeigendom, 

Interlokale vereniging plaatselijk groep Haspengouw, Limburg.net) goedgekeurd (telkens 8 voor, 2 tegen en 1 

ongeldig). 

Tot slot keurde de raad de agenda voor de algemene vergadering van Ethias op 19 juni 2017 goed en duidde 

Jacky Herens aan als vertegenwoordiger (11 voor en 3 tegen). 

Er werd een overeenkomst goedgekeurd inzake de realisatie van een sociaal woonaanbod voor de periode 

2017-2019 (8 voor, 1 tegen en 1 ongeldig). Dit kadert in het zogenaamde bindend sociaal objectief dat de 

Minister oplegt aan elke gemeente. Omdat Voeren nog niet aan het vereiste aantal sociale huurwoningen voldoet, 

sluit zij een overeenkomst af met SVK Houtvast om maximaal inspanningen te leveren om het bindend sociaal 

objectief binnen de daartoe voorziene termijn te bereiken. 

Vervolgens werd het bestek en de gunningswijze voor de uitvoering van wegenwerken goedgekeurd (10 voor 

en 1 ongeldig). 

De omgevingsvergunning treedt binnenkort in werking. Hiervoor dient het retributiereglement op de 

administratieve stukken van de dienst grondgebiedzaken aangepast te worden. Het reglement werd tevens 

overzichtelijker gemaakt en enkele tarieven werden aangepast (8 voor, 2 tegen en 1 ongeldig). 

De raad stemde in met een verlenging van de projectwerking van Stebo voor de periode 2018-2019 (8 voor, 2 

tegen en 1 ongeldig). Dit is een intergemeentelijke samenwerking waarbij er ondersteuning geboden wordt voor 

huisvesting en alles daar rond.  

De jaarrekening 2015 van de politiezone Voeren werd goedgekeurd (8 voor, 2 tegen en 1 ongeldig). 

Tot slot werd de aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor de politie goedgekeurd (10 voor en 1 ongeldig). 

Er werd gekozen voor een skoda octavia combi ambition. 


