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GEMEENTE HOESELT 
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren 
 
 
 

 

Verslag van de vergadering van de  
Gemeenteraad van 3 januari 2019 

 
AANWEZIG:  Marc Bamps, Heidi Berx, Wendy Bollen, Jordi Boulet, Walter Callebaut, Alfons Capiot, Mieke 

Claesen, Rudi Coenegrachts, Stanny Crommen, Yves Croux, Wim Hellinx, Christiaan Hex, Carine 
Moors, Werner Raskin, Johan Schoefs, Eddy Vandecaetsbeek, Michel Vanroy, Linda Verjans, 
Bert Vertessen, Serge Voncken, Liesbeth Werelds 

 en Geert Rouffa, algemeen directeur. 
 
VERONTSCHULDIGD: nihil 
 
AFWEZIG: nihil 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Jordi Boulet vanaf agendapunt 4 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
Uittredend voorzitter van de gemeenteraad Fons Capiot zit de installatievergadering voor. 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 

IN OPENBARE VERGADERING 
 

 01 Kennisneming van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2018 

 
Er wordt kennis genomen van het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 5 december 2018 
waarbij de geldigheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 voor de gemeente Hoeselt 
wordt vastgesteld. 
 

 02 Mededeling van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester 
 
Voorzitter Fons Capiot geeft lezing van het ministerieel besluit d.d. 19 december 2018 waarbij dhr. Werner 
Raskin met ingang van 1 januari 2019 tot burgemeester van de gemeente Hoeselt werd benoemd en deelt 
mee dat dhr. Raskin de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur. 
 
De voorzitter overhandigt de burgemeestersjerp aan burgemeester Werner Raskin. 
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 03 Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van mevr. Hilde Buysmans waarbij zij te kennen geeft afstand 
te doen van haar mandaat als gemeenteraadslid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
werd zij verkozen op lijst 2 (N-VA/Nieuw). De gemeenteraad neemt tevens kennis van de brief van mevr. 
Inge Loyens als 1ste opvolger op lijst 2 (N-VA/Nieuw) waarbij zij te kennen geeft afstand te doen van het 
vrijgekomen mandaat als gemeenteraadslid ingevolge het ontslag van mevr. Hilde Buysmans. Conform het 
proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 komt het mandaat vervolgens toe 
aan de 2de opvolger op lijst 2 (N-VA/Nieuw) zijnde dhr. Jordi Boulet. 
 
Voorzitter Fons Capiot gaat vervolgens over tot een controle van de aan- en afwezigen. Hieruit blijkt dat alle 
21 verkozen gemeenteraadsleden aanwezig zijn. 
 
Met het oog op de aanstelling en de eedaflegging van de raadsleden onderzoekt de voorzitter hierna de 
geloofsbrieven. De verkozen kandidaten blijken te voldoen aan de verkiesbaarheidsvereisten en zich niet te 
bevinden in een geval van onverenigbaarheid. 
 
Vervolgens wordt overgegaan tot de eedaflegging. Burgemeester Werner Raskin, die de eed al heeft 
afgelegd bij de provinciegouverneur, dient niet nogmaals de eed af te leggen als gemeenteraadslid. 
Uittredend voorzitter Fons Capiot, die herkozen is als gemeenteraadslid, legt volgende eed af in handen van 
de burgemeester: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". 
 
De verkozen gemeenteraadsleden Marc Bamps, Heidi Berx, Wendy Bollen, Jordi Boulet, Walter Callebaut, 
Mieke Claesen, Rudi Coenegrachts, Stanny Crommen, Yves Croux, Wim Hellinx, Christiaan Hex, Carine 
Moors, Johan Schoefs, Eddy Vandecaetsbeek, Michel Vanroy, Linda Verjans, Bert Vertessen, Serge Voncken 
en Liesbeth Werelds leggen beurtelings volgende eed af in handen van de voorzitter: "Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". 
 
Na hun beëdiging zijn Marc Bamps, Heidi Berx, Wendy Bollen, Jordi Boulet, Walter Callebaut, Alfons Capiot, 
Mieke Claesen, Rudi Coenegrachts, Stanny Crommen, Yves Croux, Wim Hellinx, Christiaan Hex, Carine 
Moors, Werner Raskin, Johan Schoefs, Eddy Vandecaetsbeek, Michel Vanroy, Linda Verjans, Bert Vertessen, 
Serge Voncken en Liesbeth Werelds geïnstalleerd als gemeenteraadslid. 
 
Na de eedaflegging wordt de rangorde van de gemeenteraadsleden vastgesteld. De rangorde wordt bepaald 
aan de hand van de anciënniteit van de raadsleden. Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid dat 
bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald 
de voorkeur. De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt: 
 

RANG-
NUMMER NAAM DATUM 1STE 

AMBTSAANVAARDING 

AANTAL NAAMSTEMMEN BIJ DE 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 

OKTOBER 2018 

1 Werner Raskin 02/01/1989 1.326 

2 Alfons Capiot 02/01/1989 432 

3 Serge Voncken 01/01/2001 685 

4 Linda Verjans 01/01/2001 585 

5 Michel Vanroy 01/01/2001 530 
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6 Carine Moors 01/01/2001 467 

7 Walter Callebaut 01/01/2001  454 

8 Yves Croux 02/01/2007 921 

9 Bert Vertessen 02/01/2007 579 

10 Wim Hellinx  02/01/2013 524 

11  Wendy Bollen 02/01/2013  453  

12  Rudi Coenegrachts  02/01/2013  369  

13 Johan Schoefs 02/01/2013 331 

14 Christiaan Hex 26/10/2017 430 

15  Mieke Claesen 03/01/2019 606 

16 Heidi Berx 03/01/2019 592 

17 Liesbeth Werelds 03/01/2019 521 

18 Marc Bamps 03/01/2019 464 

19 Stanny Crommen 03/01/2019 452 

20 Eddy Vandecaetsbeek 03/01/2019 436 

21 Jordi Boulet 03/01/2019 317 (2de opvolger N-VA/Nieuw) 

 

 04 Vaststelling van de fracties 
 
Voorzitter Fons Capiot stelt vast dat geen enkele lijst een akte van fractievorming indiende en dat er dus 
geen lijsten zijn die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen. 
 

 05 Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 
 
Algemeen directeur Geert Rouffa overhandigt de akte van voordracht voor een kandidaat-voorzitter van de 
gemeenteraad aan voorzitter Fons Capiot. 
 
Uit onderzoek blijkt dat er 1 voordrachtakte werd ontvangen waarin gemeenteraadslid Jordi Boulet wordt 
voorgedragen als voorzitter van de gemeenteraad zonder einddatum en zonder opvolger. De akte werd tijdig 
(24 december 2018) ingediend. De voordrachtakte werd bovendien ondertekend door meer dan de helft van 
alle verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen en door een meerderheid van de 
gemeenteraadsleden die werden verkozen op de lijst van de voorgedragen kandidaat-voorzitter. De akte van 
voordracht is derhalve ontvankelijk. 
 
Raadslid Jordi Boulet wordt verkozen verklaard en neemt het voorzitterschap van de vergadering over van 
uittredend voorzitter Fons Capiot. 
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 06 Verkiezing van de schepenen 
 
Algemeen directeur Geert Rouffa overhandigt de akte van voordracht voor de kandidaat-schepenen 
(gezamenlijke voordracht) aan voorzitter Jordi Boulet. 
 
Gelet op het aantal inwoners bestaat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hoeselt, 
naast de burgemeester, uit ten hoogste 3 schepenen. Via de voordrachtakte die tijdig werd ingediend op 18 
december 2018 worden volgende 3 personen voorgedragen als kandidaat-schepen: 
▫ 1ste schepen: Bert Vertessen (lijst 2 - N-VA/Nieuw) zonder einddatum en zonder opvolger; 
▫ 2de schepen: Yves Croux (lijst 9 - VLD-plus) met einddatum van het mandaat op 31 december 2023 
 waarna hij zal worden opgevolgd door Werner Raskin (lijst 9 - VLD-plus); 
▫ 3de schepen: Johan Schoefs (lijst 2 - N-VA/Nieuw) met einddatum van het mandaat op 31 december 2021 

waarna hij zal worden opgevolgd door Rudi Coenegrachts (lijst 2 - N-VA/Nieuw). 
 
Uit onderzoek blijkt dat de akte van voordracht van kandidaat-schepenen (gezamenlijke voordracht) voldoet 
aan alle vormvoorschriften. De voordrachtakte is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op 
de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de gemeenteraadsleden die 
werden verkozen op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaten. De akte van voordracht is derhalve 
ontvankelijk. 
 
De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard. Teneinde geïnstalleerd te worden in hun 
nieuwe functie leggen de schepenen beurtelings volgende eed af in handen van burgemeester Werner 
Raskin: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". De burgemeester overhandigt 
hun een schepensjerp. Na hun beëdiging zijn Bert Vertessen, Yves Croux en Johan Schoefs geïnstalleerd als 
schepen. 
 
Tot slot deelt de voorzitter mee dat de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst na 
zijn/haar verkiezing als laatste in rang opgenomen zal worden in het college van burgemeester en 
schepenen. 
 

 07 Verkiezing van de vertegenwoordigers in de politieraad 
 
In agendapunt 7 gaat de gemeenteraad over tot de verkiezing van de leden van de politieraad van de 
politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. Burgemeester Werner Raskin neemt hierbij het voorzitterschap van de 
gemeenteraad waar. 
 
De politieraad is evenredig samengesteld uit 19 leden van de gemeenteraden van de verschillende 
gemeenten die samen de meergemeentezone vormen. Op basis van het bevolkingscijfer beschikt de 
gemeenteraad van Hoeselt over 3 vertegenwoordigers in de politieraad. 
 
Burgemeester-voorzitter Werner Raskin licht toe dat er oorspronkelijk 3 voordrachtakten van kandidaat-
politieraadslid werden ontvangen. Hiervan werden 2 voordrachtakten tijdig ontvangen op 14 december 
2018 tussen 10u00 en 12u00 conform de informatienota doch werd de voordrachtakte van de fractie Best 
Groen pas op 17 december 2018 en dus laattijdig ingediend. Na terugkoppeling van dit gegeven met de 
Vereniging van Steden & Gemeenten (VVSG) en het Agentschap Binnenlands Bestuur besliste burgemeester 
Werner Raskin alle ingediende akten te aanvaarden. 
 
Raadslid Fons Capiot kan zich hier niet in vinden. Hij is van mening dat de voordrachtakte van Best Groen 
geweigerd moet worden en dat het 3de Hoeseltse politieraadslid aangesteld moet worden via een 2de 
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stemronde waarbij ieder gemeenteraadslid zich opnieuw kandidaat kan stellen en ieder gemeenteraadslid 
opnieuw 1 stem krijgt. 
 
Burgemeester-voorzitter Werner Raskin volgt deze gedachtegang niet en wenst - zoals voorzien - over te 
gaan tot de verkiezing van 3 politieraadsleden in 1 stemronde. 
 
Hierop laat raadslid Fons Capiot ter zitting weten om ook vanwege zijn politieke fractie Wij Hoeselt alsnog 
een voordrachtakte van kandidaat-politieraadslid in te dienen. Als de voordrachtakte van Best Groen - die 3 
dagen te laat werd binnen gebracht - nog wordt aanvaard dan moet voorzitter Werner Raskin ook deze 
voordrachtakte van Wij Hoeselt nog aanvaarden, aldus zijn redenering. 
 
Burgemeester-voorzitter Werner Raskin beslist daarop om ook de laattijdige voordrachtakte van Wij Hoeselt 
- ontvangen op 3 januari 2019 - alsnog te aanvaarden en de zitting te onderbreken om de nodige 
administratieve aanpassingen te doen. 
 
De zitting van de gemeenteraad wordt geschorst om 20u55. 
 
De zitting van de gemeenteraad wordt hernomen om 21u15. 
 
Uit nazicht blijkt dat de voordrachtakte van Wij Hoeselt geen datum vermeldt. Burgemeester-voorzitter 
Werner Raskin biedt raadslid Fons Capiot van de fractie Wij Hoeselt de gelegenheid dit te verbeteren. Hij 
maakt hier echter geen gebruik van. De voordrachtakte van Wij Hoeselt wordt vervolgens aanvaard zonder 
vermelding van datum en voor ontvangst ondertekend door burgemeester Werner Raskin en algemeen 
directeur Geert Rouffa. 
 
Derhalve werden er finaal vier voordrachtakten ontvangen. Op grond van de ingediende voordrachtakten 
werd door de burgemeester een kandidatenlijst opgemaakt waarbij volgende kandidaat-werkende leden en 
kandidaat-opvolgers werden voorgedragen: 
 
Naam & voornaam kandidaat-effectieve leden Naam & voornaam kandidaat-opvolger(s) 
1. Bollen Wendy 1.1 Hellinx Wim 
  2.2 Werelds Liesbeth 
2. Capiot Alfons 2.1 Vandecaetsbeek Eddy 
  2.2 - 
3. Claesen Mieke 3.1. Moors Carine 
  3.2. Hex Christiaan 
4. Vertessen Bert 4.1. - 
  4.2. - 
 
Vervolgens wordt in openbare vergadering en bij geheime stemming in één stemronde overgegaan tot de 
verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad. Bij de stemverrichtingen wordt de 
burgemeester bijgestaan door Jordi Boulet en Christiaan Hex, zijnde de 2 jongste gemeenteraadsleden in 
leeftijd. Ieder gemeenteraadslid ontvangt 1 stembiljet. Er kan enkel gestemd worden voor de kandidaat-
effectieve leden en per stembiljet mag slechts 1 stem worden uitgebracht. 
 
Bij de stemopneming worden 21 stembiljetten geteld waarvan 21 geldige, 0 blanco en 0 ongeldige 
stembiljetten. De telling wordt geregistreerd in een stemopnemingstabel en geeft volgende uitslag: 
▫ Bollen Wendy: 8 stemmen 
▫ Capiot Alfons: 0 stemmen 
▫ Claesen Mieke: 8 stemmen 
▫ Vertessen Bert: 5 stemmen 
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Aldus wordt vastgesteld dat volgende leden samen met hun respectievelijke opvolgers verkozen zijn: 
 
Naam & voornaam kandidaat-effectieve leden Naam & voornaam kandidaat-opvolger(s) 
1. Bollen Wendy 1.1 Hellinx Wim 
  2.2 Werelds Liesbeth 
2. Claesen Mieke 3.1. Moors Carine 
  3.2. Hex Christiaan 
3. Vertessen Bert 4.1. - 
  4.2. - 
 
Voorzitter Werner Raskin kondigt in openbare vergadering de uitslag af. Onderzoek wijst uit dat de verkozen 
leden en hun opvolgers zich niet bevinden in een geval van onverkiesbaarheid of in een geval van 
onverenigbaarheid. De verkozenen kunnen bijgevolg worden toegelaten tot de eedaflegging als lid van de 
politieraad op de installatievergadering. 
 
 
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 21u45. 
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