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Iedereen was aanwezig. 

Er werden geen vragen gesteld.  

Vervolgens ging de gemeenteraad over tot de aanduiding van een afgevaardigde in het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband Wijkwerken Zuid-Oost-Limburg. Jacky Herens werd hiervoor afgevaardigd (10 voor, 4 

tegen en 1 onthouding) en Yolanda Daems werd aangeduid als plaatsvervangster (10 voor en 5 tegen). 

De gemeenteraad nam kennis van het schorsingsbesluit van de gouverneur van het besluit van de raad van 9 

december 2017 betreffende de gunning van de opdracht doorgeeflening aan het kerkbestuur Sint-Lambertus. De 

raad rechtvaardigde haar besluit (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig) omwille van het feit dat het voorgaande besluit 

van de raad van 26 oktober 2017 betreffende de goedkeuring van de contractvoorwaarden en de leningsopdracht 

door de gouverneur werd goedgekeurd. Hierdoor bestaat er geen reden meer om het besluit niet uit te voeren.  

Er werd kennis genomen van de overzichtslijst van de OCMW-raad van 27 februari 2018.  

De secretaris werd van rechtswege aangesteld als algemeen directeur als gevolg van de inwerkingtreding van 

enkele bepalingen uit het decreet lokaal bestuur. En ook de financieel beheerder heeft vanaf nu de titel van 

financieel directeur. 

Mevrouw Erika Brouwers werd als eerste waarnemend algemeen directeur aangeduid (13 voor, 1 onthouding) 

en Judith Voets als tweede waarnemend algemeen directeur (14 voor, 1 onthouding). 

De straatnaam Pastoor Veltmansstraat in Sint-Martens-Voeren werd bekrachtigd (10 voor, 4 tegen en 1 

ongeldig). Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.  

Verder werd er een kleine rechtzetting goedgekeurd in het bestek betreffende de opmaak van 

beheersplannen voor de kerken (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). 

Het RUP gemeentediensten op Schietekamer werd definitief goedgekeurd (10 voor, 3 tegen en 2 ongeldig). 

De agenda van de algemene vergadering van Infrax Limburg op 23 april 2018 werd goedgekeurd (10 voor, 4 

tegen en 1 ongeldig). 

De gemeenteraad nam kennis van de aankondiging van Inter-Aqua betreffende hun statutenwijziging en 

keurde deze goed (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). 

De jaarrekening 2016 van de politiezone Voeren werd goedgekeurd (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). Het 

dienstjaar 2016 sluit af met een positief resultaat van 150.784,02 euro. 

Tot slot was er een non-consensus in het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2018 inzake 

het antwoord aan de SAR betreffende de afsluiting van Mennekesput. De gemeenteraad besloot om het 

antwoord in te trekken (10 voor, 4 tegen en 1 ongeldig). 


