
Gemeenteraad 26 oktober 2017 

Raadslid Benoît Houbiers (RAL) was verontschuldigd. 

De gemeenteraad hield één minuut stilte voor het overlijden van OCMW-raadslid Willy Gaens. 

Er werden 3 vragen gesteld door raadslid Grégory Happart omtrent het borgstellingsdossier van de gemeente aan het 

kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren. De burgemeester gaf een uitgebreid antwoord op de gestelde vragen, tevens vervat 

in de toelichting bij punten 2 en 3. 

De raad keurde de budgetwijziging nr. 2 voor 2017 goed (10 voor, 3 tegen, 1 ongeldig). De budgetwijziging werd 

opgemaakt om het mogelijk te maken nog in 2017 een doorgeeflening aan te gaan van 1,7 miljoen euro voor het 

kerkbestuur Sint-Lambertus ’s-Gravenvoeren. Dit is nodig om een gedeelte van het openstaand saldo op de 

kredietopening die het kerkbestuur heeft lopen bij KBC Bank aan te zuiveren voor 30 december 2017. De 

budgetwijziging die werd voorgelegd past binnen het meerjarenplan. 

Aanvullend, keurde de raad het contract goed voor het aangaan van een doorgeeflening aan kerkbestuur Sint-

Lambertus ’s-Gravenvoeren (10 voor, 2 tegen, 2 ongeldig). De gemeente wenst deze lening slechts aan te gaan 

voor een deel van de schulden en onderhandelt een overeenkomst waardoor het kerkbestuur jaarlijks terugbetalingen 

moet doen aan het gemeentebestuur en tevens zal instaan voor het overblijvende deel van de schulden.  

De raad ging akkoord met de gemeentelijke dotatie 2018 voor de brandweerzone Oost-Limburg (10 voor, 4 tegen, 

1 ongeldig). Op basis van de zonale verdeelsleutel bedraagt de dotatie 145.766 euro. Tot 2019 wordt er een jaarlijkse 

verrekening gedaan voor de inbreng van patrimonium en rollend materieel ten bedrage van 21.058 euro. De dotatie 

voor 2018 komt hierdoor neer op een bedrag van 124.708 euro. 

De gemeentelijke opcentiemen voor het jaar 2018 werden in zitting van 17 augustus verlaagd van 1500 naar 944. 

Echter blijkt de omrekeningscoëfficiënt ondertussen gewijzigd, waardoor de raad een correctie moest doorvoeren tov 

het eerder genomen besluit. De gemeentelijke opcentiemen voor 2018 werden verlaagd van 1500 naar 945 (10 voor, 

1 onthouding, 1 ongeldig en 1 lid stemt niet).  

Er werd kennisgenomen van enkele budgetwijzigingen 2017 en budgetten 2018 van de kerkbesturen: 

• Budgetwijziging 2017 kerkbestuur Sint-Petrus Teuven (gemeentelijke bijdragen ondergaan geen wijziging) 

• Budget 2018 kerkbestuur Sint-Petrus Teuven (exploitatietoelage €14.426.30) 

• Budget 2018 kerkbestuur Sint-Petrus SPV (exploitatietoelage €25.509,97) 

• Budget 2018 kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal (exploitatietoelage €14.399,62) 

• Budget 2018 kerkbestuur OLV ten Hemelopneming MOE (exploitatietoelage €24.572,21, investeringstoelage 

€20.840)  

• Budgetwijziging 2017 kerkbestuur Sint-Lambertus SGV (aanvullende gemeentelijke exploitatietoelage €5.000) 

• Budget 2018 kerkbestuur Sint-Lambertus SGV (exploitatietoelage €26.152,34) 

De raad nam kennis van de overzichtslijst van de OCMW-raad van 26 september 2017. 

In het kader van de verdere kleinschalige en budgetvriendelijke “ontwikkeling” van de archeologische/historische site 

van het Koninklijk Fort van Navagne (Elvenschans), stelt de IOED Oost voor om met flinke financiële steun van de 

Provincie Limburg enkele informatieborden te plaatsen op strategische plekken rondom de huidige hoeve. Om dit 

mogelijk te maken, is een overeenkomst nodig met de gebruiker van de terreinen en de eigenaar NV Scheepvaart. 

De raad ging akkoord met de overeenkomst (12 voor, 2 ongeldig).  

Ook de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-Aqua werd goedgekeurd (10 voor, 2 tegen, 

2 ongeldig). 

Tijdens de rioleringswerken van Voer fase 1 is het aangewezen om ook het elektriciteitsnet en de openbare verlichting 

te vernieuwen in Onderdorp en Kloosterstraat. Het elektriciteitsnet kan daarbij ondergronds gebracht worden. De 

raad ging akkoord met de ontvangen offertes van Infrax (12 voor, 2 ongeldig). Deze kosten kunnen voornamelijk 

betaald worden vanuit de overschotten van trekkingsrechten en trekkingsrechten van 2018 en 2019 van onze 

gemeente bij Infrax. 

De raad ging akkoord met het lastenboek en de gunningsvoorwaarden voor het opstellen van een gemeentelijk RUP 

“KMO Schophem 1” (13 voor, 1 ongeldig). Dit RUP is nodig  aangezien het bestaande bedrijf Hobbyshop Debougnoux 

nood heeft aan een reorganisatie van de bedrijfsterreinen en momenteel een beperkte uitbreidingsmogelijkheid heeft.  



De verkaveling genaamd “Hoeneveldje” is afgewerkt voor wat betreft wegenis, nutsvoorzieningen en 

groenaanleg.  De raad keurde de akte goed voor de gratis grondafstand van alle openbaar domein, zowel 

wegenis als groenaanleg (13 voor, 1 ongeldig).  


