
Gemeenteraad 28 september 2017 

Iedereen was aanwezig.  

Er werden geen vragen gesteld. 

De budgetwijziging 2017 nr. 1 van de politiezone werd goedgekeurd (11 voor, 2 tegen, 1 onthouding, 1 

ongeldig). Het algemeen begrotingsresultaat in de gewone dienst bedraagt +275.990,00 euro na budgetwijziging. 

In de buitengewone dienst bedraagt het resultaat +26.456,00 euro. 

Er werd kennisgenomen van de budgetwijziging 2017-1 van het OCMW. De gemeentelijke bijdrage onderging 

geen wijziging.  

Tevens werd kennisgenomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 en de budgetwijziging 2017-1 

door de gouverneur.  

De raad nam kennis van de overzichtslijst van de OCMW-raad van 8 augustus 2017. 

Er werden 2 printers en een fax onttrokken uit het gemeentelijk patrimonium aangezien deze niet meer 

hersteld kunnen worden (14 voor, 1 ongeldig).  

De raad ging akkoord met de verkoop van een perceel grond in de Boomstraat (14 voor, 1 ongeldig).  

Bij de realisatie van de vijf woningen van Kleine Landeigendom in de 1-Septemberstraat is een grondoverschot 

ontstaan aan de kant van het voetpad.  De raad ging akkoord met het voorstel tot gratis grondafstand ten 

voordele van de gemeente en keurde ook de akte goed (14 voor, 1 ongeldig).  

In het RUP Gemeentediensten Schietekamer wordt voorzien in een uitbreiding van de huidige terreinen ten 

voordele van een nieuw politiekantoor, maar wordt voor de bestaande functies ook meer ruimte gegeven. 

Daartoe worden de begrenzingen van het oude BPA opgeschoven.  De eigendomssituatie werd daarom 

herbekeken en met één van de aangrenzende eigenaars werd informeel onderhandeld over een grondruil. De 

raad keurde het opmetingsplan goed en ging akkoord met de verdere afhandeling van de grondruil (14 voor, 1 

ongeldig).  

De raad keurde de statutenwijziging van Inter-Energa en Infrax Limburg goed (10 voor, 3 tegen, 2 ongeldig).  

Vermits de gemeente Voeren erkend is als Onroerend Erfgoedgemeente, moet een Onroerend Erfgoedraad 

opgericht worden. De raad keurde de werknaam en de samenstelling van de raad goed (13 voor, 1 ongeldig – 

Raadslid Anne-Mie Casier stemde niet mee wegens belangenvermenging).  

Tenslotte keurde de raad het addendum van de studieopdracht betreffende Collector Voer fase 1 goed (14 voor, 

1 ongeldig). De studieopdracht wordt uitgevoerd door Tractabel-Engie in opdracht van Aquafin. Een deel van de 

werken is ten laste van de gemeente en daarom dient de gemeente eveneens een overeenkomst af te sluiten met 

tractebel-Engie.  


