
Gemeenteraad van 31 mei 2018 

 

Raadslid Houbiers was verontschuldigd. Raadslid Geelen vervoegde de raad vanaf punt 5. 

Er werden geen vragen gesteld.  

De jaarrekening 2017 van de gemeente Voeren werd goedgekeurd (9 voor, 3 tegen en 1 ongeldig). Het 

resultaat op kasbasis bedraagt 1.993.625 euro en de autofinancieringsmarge komt uit op 698.421 euro. Er werd 

een toelichting gegeven met betrekking tot de prioritaire beleidsdoelstelling. 

Verder werd er kennisgenomen van de jaarrekening 2017 van het OCMW Voeren die het jaar positief afsloten 

met een resultaat op kasbasis van 248.556 euro en een autofinancieringsmarge van 77.183 euro. 

De gouverneur heeft besloten dat er geen redenen meer zijn om op te treden in het kader van bestuurlijk 

toezicht en dat de gunning van de opdracht inzake het aangaan van een doorgeeflening ten behoeve van het 

kerkbestuur van ’s-Gravenvoeren uitgevoerd mocht worden. De gemeenteraad nam hiervan kennis. 

De gemeenteraad besloot om een wijziging in de modaliteiten van deze doorgeeflening goed te keuren (10 

voor, 3 tegen en 1 ongeldig). Er werd besloten dat de gemeente instaat voor de betaling van de 

restauratiewerken aan de kerk van ’s-Gravenvoeren en om dit deel van de lening ten laste van de gemeente te 

brengen. Het deel dat gebruikt werd voor de financiering van het parochielokaal blijft integraal ten laste van het 

kerkbestuur. 

Verder adviseerde de raad de jaarrekeningen van de verschillende kerkbesturen positief. Voor SMV en 

Teuven met 9 voor, 1 tegen, 2 onthoudingen en 1 ongeldig. Voor REM met 13 voor en 1 ongeldig. Voor MOE met 

8 voor, 1 tegen, 2 onthoudingen en 1 ongeldig. Voor SGV met 10 voor, 3 tegen en 1 ongeldig. En voor SPV 10 

voor, 1 tegen, 2 onthoudingen en 1 ongeldig. 

De agenda van de algemene vergadering van Ethias werd goedgekeurd en er werd een afgevaardigde 

aangeduid (10 voor, 4 tegen). 

Daarna besloot de raad om de punten 14, 15, 17, 18, 19 en 20 in verband met de algemene en buitengewone 

algemene vergaderingen van de intercommunales in één stemronde te stemmen (13 voor en 1 ongeldig). 

De agenda’s van de algemene vergaderingen van de Kleine Landeigendom, van de Interlokale Vereniging 

Plaatselijke Groep Haspengouw, Infrax Limburg, Inter-Energa, Inter-Aqua, De Lijn en Woonzo werden 

goedgekeurd (10 voor, 3 tegen en 1 ongeldig). 

De agenda van de algemene vergadering van Limburg.net werd eveneens goedgekeurd met een bemerking (10 

voor, 3 tegen en 1 ongeldig). 

Tot slot werd de structurele afdeling van 1 politie-inspecteur van de PZ Kempenland naar de PZ Voeren 

goedgekeurd met ingang van 1 juli 2018 (13 voor, 1 ongeldig). 


