
Gemeenteraad 17 augustus 2017 

Raadslid Anne-Mie Casier (VBL) was verontschuldigd, raadslid Benoît Houbiers (RAL) voor punt 10. 

Er werden geen vragen gesteld. 

Vervolgens deelde de voorzitter van de gemeenteraad mee dat de heer Huub Broers, eerst-verkozen schepen dit 

mandaat van schepen wenst neer te leggen omwille van zijn huidig mandaat als burgemeester. Op deze wijze 

worden de schepenambten in een andere orde bepaald. De drie huidige schepen blijven hun mandaat behouden. 

De gemeentelijke opcentiemen voor het jaar 2018 worden verlaagd van 1500 naar 944 (10 voor, 3 tegen en 1 

ongeldig). Dit komt door het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de 

gewijzigde financiering van de provincies. Door de inkrimping van het takenpakket van de provincies wijzigt 

immers ook de financiering van het Gewest, de provincies en de gemeenten. De Vlaamse basisheffing stijgt 

vanaf het aanslagjaar 2018 van 2,5% naar 3,97% voor het basistarief en van 1,6% naar 2,54% voor het sociaal 

tarief. Aangezien de gemeentelijke opcentiemen geheven worden op de Vlaamse basisheffing, heeft een 

verhoging van deze basisheffing in gelijke mate ook een impact op de opbrengst van de gemeentelijke 

opcentiemen.  

De wijziging van het meerjarenplan van het kerkbestuur Sint-Herbertus in Remersdaal 2014-2019 wordt 

goedgekeurd (13 voor, 1 ongeldig). Dit was nodig voor de vervanging van de verwarmingsinstallatie van de kerk.  

Er wordt kennis genomen van de budgetwijziging van het kerkbestuur Sint-Herbertus in Remersdaal. Dit past 

binnen het gewijzigde meerjarenplan. 

De budgetwijziging voor 2017 van de gemeente wordt goedgekeurd (9 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). Het 

resultaat van de jaarrekening wordt ingebracht, enkele investeringsenveloppes van 2016 worden overgebracht en 

een aantal andere wijzigingen in het exploitatiebudget. De budgetwijziging past nog steeds binnen het 

meerjarenplan. 

De gemeenteraad besloot verder om vanaf 2018 met een nieuwe externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk in zee te gaan (13 voor, 1 ongeldig). Infrax heeft een samenaankoopdossier 

gelanceerd waarbij 6 raamovereenkomsten naar voor zijn gekomen. De gemeente en OCMW van Voeren 

hebben gekozen voor CLB group. 

De raad nam kennis van de overzichtslijst van de OCMW-raad van 6 juni 2017. 

De aanpassing aan het parochiekerkenplan werd goedgekeurd (13 voor, 1 ongeldig). Een goedgekeurd plan is 

noodzakelijk voor het verkrijgen van subsidies. De raad keurde in september 2016 het plan reeds goed maar er 

waren enkele opmerkingen vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed.  

In het meerjarenplan werd er in 2018 een budget van 300.000 euro voorzien voor de bouw van een nieuwe 

buitenschoolse kinderopvang voor Stekelbees. Zij zullen gehuisvest worden op de site van de provinciale 

school in ’s-Gravenvoeren (9 voor, 3 tegen en 1 ongeldig). De werken zullen starten in 2018 na goedkeuring van 

de bouwvergunning. 

Tot slot werd er een gedragscode voor het gebruik van informatie- en communicatiemiddelen voor het 

personeel goedgekeurd (13 voor en 1 ongeldig). Dit is nodig in het kader van het gevoerde veiligheidsbeleid. Er 

waren geen opmerkingen van de vakbond. Dezelfde code geldt voor de personeelsleden van het OCMW. 


