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Iedereen was aanwezig 

Er werden twee vragen gesteld door raadslid Benoît Houbiers. Een eerste vraag ging over de 

milieuadviesraad. Het raadslid vroeg zich af of de milieuraad wel een markt mag organiseren en of zij 

verzekerd zijn. De burgemeester antwoordde dat het college de organisatie van de markt heeft 

goedgekeurd en dat de milieuadviesraad dit samen met de gemeente uitvoert. Daarnaast is het zo dat 

de gemeente voor alle individuele leden van de adviesraden een verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid afsluit. Ten tweede stelt het raadslid dat de verslagen van de adviesraden nooit op 

de agenda van de gemeenteraad hebben gestaan. Hij vroeg zich af hoe dat komt. De burgemeester 

antwoordt dat de verslagen van de adviesraden wel degelijk ter kennis worden gebracht van het 

college van burgemeester en schepenen en dat de notulen van deze vergaderingen steeds naar alle 

raadsleden worden doorgestuurd door de algemeen directeur. 

Vervolgens werd er kennis genomen van de goedkeuring van het budget 2018 van de gemeente 

Voeren door de gouverneur op 11 januari 2018. 

De stad Ronse vroeg om een motie te steunen omtrent de afschaffing van de taalfaciliteiten in hun 

stad. De gemeenteraad heeft deze motie ondersteunt (met 10 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 

ongeldige stem). Dit betekent echter niets voor onze specifieke situatie op vlak van de taalfaciliteiten 

in Voeren, hier blijft alles ongewijzigd.  

Vanaf 1 januari 2018 wordt ook de organisatie van de bibliotheek overgeheveld van het provinciaals 

bestuursniveau naar het Vlaamse bestuursniveau. Hierdoor zal het provinciaal bibliotheeksysteem 

vervangen worden door de Vlaamse variant nl. Cultuurconnect. De gemeenteraad keurde hiervoor 

een samenwerkingsovereenkomst goed (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). 

De gemeenteraad keurde de opstalovereenkomst voor de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees 

op terrein van de provinciale school goed (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig).  

Op Schophem werd er lange tijd geleden een voetweg (nr. 67) afgeschaft, maar werd er nooit eerder 

overgegaan tot de verkoop van de wegzate aan de aanpalende eigenaars. De gemeenteraad keurde 

alsnog de verkoop van stukken van deze wegzate goed (13 voor, 2 ongeldig). 

De gemeenteraad besloot om het elektriciteitsnet ondergronds te brengen op Grijze Graaf tot aan 

de Dreesch over de Moelingerweg en de Openbare verlichting te vernieuwen met behoud van de 

betonpalen (14 voor en 1 ongeldig). De kosten worden betaald met de trekkingsrechten. 

Het politiebudget 2018 werd goedgekeurd door de gouverneur op 1 februari 2018. De gemeenteraad 

nam hiervan kennis. 

Vervolgens volgden er een aantal punten met betrekking tot de politiezone.  

Allereerst keurde de raad het principeakkoord goed voor de deelname aan een gezamenlijke 

aanwerving van een adviseur/deskundige voor de veiligheid en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer (deskundige informatieveiligheid) ten behoeve van de Limburgse politiezones 

(12 voor, 2 onthoudingen en 1 ongeldig).  

Verder werd de tijdelijke wijziging van de personeelsformatie van de politiezone Voeren 

goedgekeurd (14 voor en 1 ongeldig). Er vindt een tijdelijke uitbreiding van 16 VTE inspecteurs naar 

17 inspecteurs plaats. Dit is nodig om het capaciteitstekort door het wegvallen van één INP die in 

loopbaanonderbreking gaat, in te vullen. 

De plaats voor één inspecteur werd vacant verklaard en ook werd de plaatselijke selectiecommissie 

samengesteld (14 voor en 1 ongeldig).  

Tot slot voegde raadslid Levaux een toegevoegd punt in betreffende een motie tegen het 

wetsontwerp tot toelating van de woonstbetreding. De raad besloot om deze motie niet te behandelen 

omdat dit niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). 


