GEMEENTE HOESELT
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Verslag van de vergadering van de
Gemeenteraad van 1 juni 2017
AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter;
Michel Vanroy, wnd. burgemeester;
Guy Thys, Bert Vertessen en Yves Croux, schepenen;
Serge Voncken, Carine Moors, Linda Verjans, Walter Callebaut, Steven Driesen, Jos Buysmans,
Johan Schoefs, Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy Bollen, Nadine
Vangronsveld, Wim Hellinx, Inge Loyens en Josée Barzeele, raadsleden;
en Geert Rouffa, gemeentesecretaris
AANWEZIG ZONDER STEMRECHT OVEREENKOMSTIG ART. 31 VAN HET GEMEENTEDECREET:
Hilde Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen
VERONTSCHULDIGD: Werner Raskin, burgemeester
AFWEZIG: nihil
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Walter Callebaut, raadslid, vanaf agendapunt 3
Carine Moors, raadslid, vanaf agendapunt 3
Jos Buysmans, raadslid, vanaf agendapunt 4
Linda Verjans, raadslid, vanaf agendapunt 6
Hilde Buysmans, toegevoegd schepen, vanaf agendapunt 9
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil
De vergadering wordt geopend om 20u00.

IN OPENBARE VERGADERING
01 Mobiliteit - Afbakening parkeerzone Boomgaardstraat - Goedkeuring
Het aanvullend reglement op het verkeer inzake de afbakening van een parkeerzone aan de site van
brandweer Hoeselt (Boomgaardstraat) wordt unaniem goedgekeurd.
Door deze maatregel zullen in de toekomst enkel nog brandweerlieden hun voertuigen mogen parkeren
binnen de afgebakende zone.
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02 Mobiliteit - Fietspad/voetpad tussen Molenbroekstraat en Zapstraat - Goedkeuring
Het aanvullend reglement op het verkeer houdende het aanpassen en/of bijplaatsen van signalisatie op de
fiets- en voetpaden langs de Molenbroekstraat/Winterbeekstraat, de Winterbeekstraat/O.L.V.-straat en de
O.L.V.-straat/Zapstraat wordt unaniem goedgekeurd.
Deze aanpassingen zijn noodzakelijk gezien de speedpedelec (elektrische fiets) sedert 1 oktober 2016
opgenomen is in de wegcode en derhalve ook in een specifieke signalisatie moet worden voorzien.

03 Personeel - Aanwijzing van een gemeentelijke omgevingsambtenaar - Goedkeuring
De gemeenteraad komt met unanimiteit overeen om over dit agendapunt niet te stemmen. De raad verklaart
zich unaniem akkoord met de voorgedragen kandidaten zonder stemming.
De aanstelling van dhr. K. Gaens, stedenbouwkundige ambtenaar, als gemeentelijk omgevingsambtenaar
wordt unaniem goedgekeurd. Mevr. D. Wijnen, milieuambtenaar, wordt aangesteld als plaatsvervanger.

04 Omgeving - Intrekking gemeenteraadsbesluit d.d. 30 maart 2017 inzake de verkoop
van een perceel wegoverschot gelegen langs de Gieterijstraat - Goedkeuring
Het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2017 waarbij een perceeltje wegoverschot langs de Gieterijstraat
onderhands verkocht werd aan de projectontwikkelaars bvba Elean Invest en bvba Wage Sec wordt
ingetrokken met unanimiteit van stemmen.
Aanleiding hiertoe is een vraag van de zaakvoerder om de aankoop van het wegoverschot te realiseren op
naam van een andere vennootschap m.n. ‘nv Wage’.

05 Omgeving - Verkoop perceel wegoverschot gelegen langs de Gieterijstraat Goedkeuring
De onderhandse verkoop van een perceeltje wegoverschot langs de Gieterijstraat aan projectontwikkelaars
bvba Elean Invest en nv Wage wordt unaniem goedgekeurd.
Het wegoverschot met een oppervlakte van 65 m² maakt deel uit van het openbaar domein en de waarde
wordt geschat op 9.100,00 EUR. De verkoop van dit wegoverschot werd als voorwaarde opgenomen in de
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van appartementen en zal aangewend worden om de
rooilijn ter plaatse aan te passen.

06 Omgeving - Overeenkomst van gebruik en aanleg parking langs de Bruiloftstraat Goedkeuring
De overeenkomst tussen de gemeente Hoeselt en de vzw Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Jozef BilzenHoeselt inzake de aanleg en het gebruik van een parking langs de Bruiloftstraat op de terreinen van de
school wordt unaniem goedgekeurd.
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Als tegenprestatie voor de aanleg van de parking door de gemeente Hoeselt zal deze laatste gedurende 18
jaar gebruik kunnen maken van de parking.
Raadslid S. Driesen namens de fractie BEST Hoeselt kan zich vinden in dit project en keurt dit mee goed,
maar stelt zich vragen bij het ruimere beleid inzake mobiliteit. Wat met de verkeerscirculatie en het
parkeren op andere locaties in Hoeselt? Komt er een mobiliteitsplan? Wat is de stand van zaken?
Schepen B. Vertessen meldt dat er plannen zijn om ook het kioskplein opnieuw in te richten. Door het
afbakenen van parkeerplaatsen en een duidelijke toegang tot het plein te creëren zal men daar in de
toekomst gestructureerd gaan parkeren. Deze herinrichting hangt nauw samen met de realisatie van de
parking aan de IKSO.
Wnd. burgemeester M. Vanroy laat weten dat het parkeerduuronderzoek in het kader van het
mobiliteitsplan intussen afgerond is en overgemaakt aan studiebureau Mint. Dit bureau verwerkt nu de
gegevens en legt de laatste hand aan het mobiliteitsplan. Van zodra hier nieuws over is, wordt dit
gecommuniceerd.

07 Omgeving - IGS Woonfocus - Jaarrapportage 2016 - Goedkeuring
De jaarrapportage 2016 van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Woonfocus wordt unaniem
goedgekeurd. Als partner van dit samenwerkingsverband kan de gemeente Hoeselt rekenen op
ondersteuning van de vzw Stebo bij de ontwikkeling en realisatie van het lokaal woonbeleid.
Wnd. burgemeester M. Vanroy licht de kerncijfers uit het activiteitenverslag toe.
Raadslid S. Driesen merkt op dat de fractie BEST Hoeselt dit jaarrapport mee goedkeurt, maar dat zij kritisch
blijven t.o.v. deze manier van werken. Zoals al eerder aangegeven stelt hij zich vragen bij de kostprijs van
deze samenwerking versus de effectieve meerwaarde die dit oplevert voor de gemeente Hoeselt.

08 Overheidsopdrachten - Afscherming tribune GC Ter Kommen - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Het bestek voor het leveren en plaatsen van een afscherming van de telescopische zittribune in
Gemeenschapscentrum Ter Kommen wordt unaniem goedgekeurd.
Deze investering is ingegeven uit veiligheidsoverwegingen en gebruiksgemak.
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
en wordt begroot op 14.000,00 EUR incl. btw.

09 Overheidsopdrachten - Aankoop CNG-dienstvoertuig via samenaankoop van Infrax Goedkeuring
De aankoop van een nieuw CNG-dienstvoertuig voor de Technische Dienst via de procedure van
samenaankoop van Infrax wordt unaniem goedgekeurd.
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Het betreft een kleine bestelwagen van het merk Fiat met een kostprijs van 17.469,30 EUR incl. btw. Het
voertuig dient ter vervanging van een Renault Kangoo van 12 jaar oud. Deze laatste wordt uit dienst
genomen.

10 Gemeentebelastingen - Belasting op de afgifte van administratieve stukken Aanpassing van het besluit van 23 juni 2016 - Goedkeuring
Het aangepaste belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken wordt unaniem goedgekeurd.
Een aantal tarieven van het reglement d.d. 23 juni 2016 worden verlaagd ingevolge een herziening van de
bedragen die door de FOD Binnenlandse Zaken doorgerekend worden aan de gemeente Hoeselt bij de
uitreiking van o.a. elektronische identiteitskaarten.
Raadslid S. Driesen benadrukt dat men dit niet moet beschouwen of verkopen als een belastingverlaging
voor de Hoeselaar. Het gemeentebestuur is in deze voor een keer consequent en rekent de prijsverlaging
van de FOD Binnenlandse Zaken gewoon door ten voordele van de inwoners.

11 Onderwijs - Aanwending werkingsbudget voor beleidsondersteuning - Goedkeuring
Het voorstel van de gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt om een gedeelte van het werkingsbudget aan te
wenden voor beleidsondersteuning wordt unaniem goedgekeurd.
Via dit kader kan een personeelslid worden aangesteld met als doel grote klasgroepen te ontdubbelen of te
ondersteunen. Om dit te realiseren wordt in het gemeentebudget een bedrag van 7.000,00 EUR
ingeschreven voor het schooljaar 2017-2018.
Raadslid W. Callebaut vraagt zich af wat het gemeentebestuur van plan is met de school in Alt-Hoeselt. Hij
vindt het organiseren van onderwijs geen kerntaak van een gemeente. Dit blijft direct en indirect immers
geld kosten. Enkele jaren geleden heeft hij deze vraag ook al gesteld, maar het thema is stilletjes in de
vergetelheid geraakt.
Ook raadslid M. Jehaes vindt het organiseren en opvolgen van basisonderwijs geen taak voor een gemeente
en haar administratie. Zelfs al zou het waar zijn dat de gemeente Hoeselt geen geld oplegt aan de uitbating
van de school in Alt-Hoeselt, dan nog kruipt er veel tijd en energie in van bestuurders en personeelsleden.
Enkele jaren geleden was de gemeenteraad unaniem akkoord om een eventuele overdracht van GBS AltHoeselt aan een ander onderwijsnet grondig te onderzoeken. Wat is hiervan terecht gekomen?
Wnd. burgemeester M. Vanroy meldt dat het college van burgemeester en schepenen eerder deze
legislatuur beslist heeft om de basisschool in Alt-Hoeselt minstens tot het einde van deze legislatuur in eigen
handen te houden.

12 Onderwijs - Hersamenstelling van de schoolraad - Goedkeuring
Het voorstel om over te gaan tot een hersamenstelling van de schoolraad in GBS Alt-Hoeselt wordt
goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.
Een vernieuwing van de schoolraad is noodzakelijk omdat op 30 juni as. een periode van 4 schooljaren
afloopt. De pedagogische raad en de ouderraad van GBS Alt-Hoeselt zullen verzocht worden hun
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vertegenwoordiging in de schoolraad te vernieuwen conform de bepalingen van het Participatiedecreet van
2 april 2004. Het gemeentebestuur blijft zoals wettelijk voorzien vertegenwoordigd door de schepen van
onderwijs en de schooldirecteur.

13 Secretariaat - Bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor
deelname aan de algemene vergadering van Limburg.net en IGL - Goedkeuring
De agenda’s van de algemene vergaderingen van Limburg.net en de Intercommunale voor Gehandicapten
Limburg (IGL) worden unaniem goedgekeurd. De raadsleden die bij aanvang van de legislatuur werden
aangesteld als afgevaardigde in deze verenigingen worden gemandateerd een positieve stem uit te brengen
over de agenda van deze vergaderingen.

14 Secretariaat - Voorstel tot statutenwijziging van Nuhma nv - Goedkeuring
Het voorstel tot statutenwijziging van Nuhma nv wordt unaniem goedgekeurd.
Het Limburgse klimaatbedrijf Nuhma nv wil zich omvormen tot een coöperatieve vennootschap om ook
burgers financieel te laten participeren in projecten rond duurzame energie. Dit kan enkel mits een
statutenwijziging gezien de aandeelhouders van Nuhma nv op dit moment enkel de gemeenten zijn.

15 Secretariaat - Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - Jaarverslag &
jaarrekening 2016 - Goedkeuring
Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van de interlokale vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw
worden unaniem goedgekeurd.
Alvorens de reguliere agenda voort te zetten, roept de voorzitter bij toepassing van artikel 29 van het
Gemeentedecreet de hoogdringendheid in voor de behandeling van een bijkomend agendapunt. Het betreft
meer bepaald de intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2017 waarbij een belasting werd
ingevoerd op de omgevingsvergunningen en daarmee vergelijkbare procedures inzake springstoffen.
Tot een spoedbehandeling van dit agendapunt wordt besloten door de raadsleden Alfons Capiot, Guy Thys,
Bert Vertessen, Yves Croux, Michel Vanroy, Serge Voncken, Carine Moors, Linda Verjans, Walter Callebaut,
Steven Driesen, Jos Buysmans, Johan Schoefs, Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy Bollen,
Nadine Vangronsveld, Wim Hellinx, Inge Loyens en Josée Barzeele. Gelet op de unanimiteit wordt aan de
vereiste 2/3de meerderheid voldaan om dit punt bij hoogdringendheid in behandeling te nemen.

15.01 Gemeentebelastingen - Belasting op de omgevingsvergunningen en daarmee
vergelijkbare procedures inzake springstoffen - Besluit van 27 april 2017 - Intrekking
Het belastingreglement op de omgevingsvergunningen en daarmee vergelijkbare procedures inzake
springstoffen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 april 2017 wordt ingetrokken met
unanimiteit van stemmen.
De omgevingsvergunning had in alle Vlaamse gemeenten in werking moeten treden op 1 juni 2017, maar de
start werd ingevolge een spoeddecreet van het Vlaamse Parlement uitgesteld naar 1 januari 2018. De
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Vlaamse overheid oordeelde in laatste instantie dat het ‘omgevingsloket’, het online uitwisselplatform
waarlangs het hele proces zal verlopen, niet op punt staat.
De belastingreglementen op de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen en attesten en op het
aanvragen tot of melden van het exploiteren of veranderen of overnemen van hinderlijke inrichtingen d.d.
28 februari 2013 blijven derhalve van toepassing.

16 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 27 april 2017 - Goedkeuring
De notulen van de gemeenteraad van 27 april 2017 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden
unaniem goedgekeurd.
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u45.
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