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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
 

VERGADERING VAN 23 MEI 2019 
 
AANWEZIG:  Bert Vertessen, wnd. voorzitter; 
 Yves Croux, Johan Schoefs en Linda Verjans, schepenen; 
 Alfons Capiot, Serge Voncken, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, 

Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en 
Ria Moesen, raadsleden; 

 en Geert Rouffa, algemeen directeur 
 
VERONTSCHULDIGD:  Werner Raskin, burgemeester, en Carine Moors, Stanny Crommen en Jasper Goffin, 

raadsleden 
 
AFWEZIG: nihil 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: nihil 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De vergadering wordt geopend om 20u10. 
 
IN OPENBARE VERGADERING 
 
01 FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - REKENINGEN 2018 - ADVIES 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 § 1; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, meer bepaald het artikel 55; 
 
Overwegende dat de rekeningen 2018 van alle kerkfabrieken op 12 april 2019 gecoördineerd werden 
binnengebracht door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren; 
 
Gelet op de volgende saldi: 
kerkfabriek St-Stefanus Hoeselt     batig saldo  18.054,43 EUR 
kerkfabriek St-Brixius Schalkhoven    batig saldo  15.712,36 EUR 
kerkfabriek St-Hubertus St-Huibrechts-Hern   batig saldo  31.752,21 EUR 
kerkfabriek Maria Middelares (Neder)       batig saldo  11.046,96 EUR 
kerkfabriek St-Jan-de-Doper Romershoven   batig saldo    1.554,55 EUR 
kerkfabriek St-Domitianus Werm    batig saldo    2.111,24 EUR 
kerkfabriek St-Lambertus Alt-Hoeselt    batig saldo  73.388,83 EUR 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De rekeningen 2018 van de Kerkfabrieken Sint-Stefanus Hoeselt, Sint-Brixius Schalkhoven, Sint-Hubertus 
Sint-Huibrechts-Hern, Maria Middelares OLV Hoeselt, Sint-Jan-de-Doper Romershoven, Sint-Domitianus Werm en 
Sint-Lambertus Alt-Hoeselt gunstig te adviseren. 
 



      Notulen van de gemeenteraad van 23 mei 2019                                                                                                                                           
            - 2 - 

 

 
 
 

Art. 2 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van 
het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal 
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. 
 
Art. 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur. 
 
02 OMGEVING - BEPALING SAMENSTELLINGSVOORWAARDEN GECORO - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht;  
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de 
bekendmakingsplicht; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad van 3 januari 2019; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de coördinatie van de decreetgeving op 
de ruimtelijke ordening, houdende de vaststelling van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (afgekort VCRO) en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de 
organisatie en de werkwijze van de provinciale [, intergemeentelijke (verv. BVR 7 september 2018, art. 1, I: 1 
januari 2019)] en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening (afgekort BVR samenstelling, organisatie en 
werkwijze GECORO); 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een deontologische code voor de leden van de [... 
(opgeh. BVR 27 mei 2016, art. 2, I: 24 juli 2016)] provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke 
ordening; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad de voorzitter, de leden, hun plaatsvervangers en de secretaris moet 
benoemen; 
 
Overwegende dat de GECORO minimum 7 en maximum 9 leden mag tellen; 
 
Overwegende dat de GECORO gelet op de schaalgrootte van de gemeente wordt vastgesteld op 9 leden (bestaande 
uit één voorzitter, vier deskundigen met vier plaatsvervangende deskundigen en een vertegenwoordiging van vier 
maatschappelijke geledingen met vier plaatsvervangenden) en een secretaris, dat leden van de gemeenteraad of 
het college van burgemeester en schepenen kunnen geen lid zijn.  Om praktische redenen zal één van de effectieve 
leden, deskundigen, als ondervoorzitter aangeduid, alsook wordt er een plaatsvervangend secretaris voorgedragen; 
 
Overwegende dat in de GECORO op voorstel van het college van burgemeester en schepenen teneinde een 
evenwichtige vertaling van het maatschappelijk beeld van Hoeselt volgende vier maatschappelijke geledingen 
zullen worden vertegenwoordig: 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen. 
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- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers of 
zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers. 

- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers. 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van vrije tijd (sport, cultuur, 

toerisme). 
 
Overwegende dat overeenkomstig het BVR samenstelling, organisatie en werkwijze GECORO – hoofdstuk II art. 2 
prestatiegelden dienen te worden toegekend aan de leden van een GECORO. Door het college van burgemeester 
en schepenen wordt voorgesteld een billijke vergoeding te voorzien ten aanzien van de prestaties, expertise en 
tijdsbesteding, met name: 
- Voorzitter: 125,00 euro; 
- Effectief lid: 75,00 euro; 
- Plaatsvervangend lid: 75,00 euro; 
- Vertegenwoordiging van politieke fractie: onbezoldigd; 
Voorgestelde bedragen zijn per zitting en mits aanwezigheid op de GECORO; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) bestaat uit 9 leden (inclusief de 
voorzitter), 8 plaatsvervangers en een secretaris. 
 
Art. 2 - Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat binnen een overlegstructuur hoogstens twee derde van de leden 
van hetzelfde geslacht mag zijn. Die regel is van toepassing op alle adviesraden, dus ook op de GECORO. 
 
Art. 3 - Vier deskundigen, worden na openbare oproep en het indienen van kandidaturen verkozen, alsook hun 
plaatsvervangers. 
 
Art. 4 - Een vertegenwoordiging van de volgende vier maatschappelijke geledingen, worden na openbare oproep en 
het indienen van kandidaturen verkozen, alsook hun plaatsvervangers:  
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen; 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers of 

zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers; 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers; 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van vrije tijd (sport, cultuur, 

toerisme). 
 
Art. 5 - De benoeming van de voorzitter en de secretaris worden op voordracht van het schepencollege aan de 
gemeenteraad voor goedkeuring voorgelegd. 
 
Art. 6 - Voor elke vergadering van de commissie wordt een vertegenwoordiger van elke politieke fractie in de 
gemeenteraad uitgenodigd. Deze personen kunnen de toelichtingen bijwonen en deelnemen aan een eventuele 
bespreking van het onderwerp, maar mogen de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming 
erover niet bijwonen, tenzij die delen van de vergadering openbaar worden gehouden. Zij kunnen in ieder geval 
niet deelnemen aan die beraadslaging over het advies en de stemming erover. 
 
Art. 7 - De frequentie van samenkomst GECORO bedraagt minimaal 2 maal per jaar. 
 
Art. 8 - Om praktische redenen zal één van de effectieve leden, deskundigen, als ondervoorzitter worden 
aangeduid, alsook wordt er een plaatsvervangend secretaris voorgedragen dewelke aan de gemeenteraad voor 
goedkeuring wordt voorgelegd.  
 
Art. 9 - Na installatie van de GECORO zal een huishoudelijk reglement worden opgemaakt dewelke aan de 
gemeenteraad voor goedkeuring wordt voorgelegd. 
 



      Notulen van de gemeenteraad van 23 mei 2019                                                                                                                                           
            - 4 - 

 

 
 
 

Art. 10 - De prestatiegelden worden als volgt vastgelegd: 
- Voorzitter: 125,00 EUR; 
- Effectief lid: 75,00 EUR; 
- Plaatsvervangend lid: 75,00 EUR; 
- Vertegenwoordiging van politieke fractie: onbezoldigd. 
Voorgestelde bedragen zijn per zitting en mits aanwezigheid op de GECORO. 
 
Schepen Yves Croux licht toe dat de commissie zal bestaan uit 9 leden zijnde een voorzitter, 4 deskundigen en 4 
vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke geledingen. De verwachting is dat de commissie 2 tot 4 
keer per jaar zal samenkomen en de leden ontvangen een zitpenning. Iedere politieke fractie zal telkens 
uitgenodigd worden om 1 vertegenwoordiger af te vaardigen. Deze kan evenwel enkel aanwezig zijn bij het overleg 
en niet bij de beraadslaging en/of beslissing. Er wordt een oproep tot kandidaten gepubliceerd via het gemeentelijk 
infoblad met als doel de kandidaten aan te stellen op de gemeenteraad van augustus a.s. 
 
Raadsleden Serge Voncken en Christiaan Hex informeren naar de aanstellingsvoorwaarden waaraan de kandidaten 
moeten voldoen en hoe men zich kandidaat kan stellen. En hoe zal het gemeentebestuur ervoor zorgen dat de 
juiste profielen zich aandienen? 
 
Schepen Yves Croux verduidelijkt dat hijzelf en de dienst Omgeving via hun netwerk actief zullen zoeken naar 
geschikte profielen. De kandidaten zullen een motivatiebrief moeten schrijven met bij voorkeur ook de vermelding 
van enkele gepaste referenties. De kandidaten worden aangesteld door de gemeenteraad op voordracht van het 
schepencollege. 
 
03 OMGEVING - INGEBRUIKNAME MOBIELE CAMERA - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden; 
 
Gelet op Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG, hierna afgekort tot “AVG”; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens; de bestaande wetten, koninklijke besluiten en elke andere reglementering die 
verwijzen naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens;  
 
Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, gewijzigd 
door de wet van 21 maart 2018, art. 5, §2/1; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot 
vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt; 
 
Gelet op het positief advies van de korpschef van de lokale politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst van 18 april 2019; 
 
Overwegende dat de gemeente investeerde  op het vlak van preventie en sensibilisering; 
 
Overwegende dat cameratoezicht een nuttig hulpmiddel kan vormen voor de objectieve waarneming van 
overlastproblemen, de preventieve aanpak ervan en het opsporen van daders, slachtoffers en getuigen; 
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Overwegende dat cameratoezicht een nuttig hulpmiddel is voor de gerichte en efficiënte politie-inzet; 
 
Overwegende dat de invoering van (tijdelijke) vaste bewakingscamera’s op een niet-besloten plaats voor advies 
voorgelegd moet worden aan de gemeenteraad voor die wegen waarvoor de gemeente bevoegd is; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad daarbij de korpschef van lokale politie moet raadplegen teneinde een 
veiligheidsadvies te verkrijgen; 
 
Overwegende dat er rekening gehouden moet worden met de aanbevelingen omtrent de bescherming van de 
privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op de openbare weg; 
 
Overwegende dat de nodige waarschuwingen in de buurt worden aangebracht opdat de burger geïnformeerd is 
over het cameratoezicht op de plaatsen die hij betreedt; 
 
Overwegende dat voorafgaand aan het gebruik van de bewakingscamera’s ook gecommuniceerd wordt via media; 
 
Overwegende dat de gemeente de houder is van de opname en de gemaakte beelden en dat zij in samenspraak 
met de korpschef van de lokale politie de personen aanduidt die toegang hebben tot de verwerking en aan wie de 
gegevens kunnen worden meegedeeld; 
 
Overwegende dat de aanwezigheid van bewakingscamera’s op het grondgebied zal toelaten om de volgende lokale 
doeleinden te bereiken: lokaliseren van sluikstorters, vandalisme en andere overlast in de gemeente Hoeselt; 
 
Overwegende de toelichting gegeven door de burgemeester en de korpschef; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad een positief advies dient te geven over de betrokken niet-besloten plaats(en), 
de perimeter en de geldigheidsduur van de plaatsing het gebruik van de (tijdelijke) vaste bewakingscamera; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De gemeenteraad adviseert positief over de plaatsing en het gebruik van (tijdelijke) vaste 
bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen. 
 
Art. 2 - De gemeenteraad keurt het hiernavolgende reglement cameratoezicht goed: 
- Begripsbepaling; 
- Doel van de verwerking van beelden en wettelijke basis; 
- Lokalisatie van de bewakingscamera’s (niet vereist voor de tijdelijke vaste bewakingscamera); 
- Categorieën van personen opgenomen in de verwerking van beelden; 
- Categorieën van persoonsgegevens, wijze van verkrijging; 
- Het beheer, de bewerking en de verwerking van beelden (alsook de plaats waar de beelden worden verwerkt en 

een toelichting of de bewakingscamera’s permanent werken of permanent opnemen); 
- Toegang tot de beelden (alsook een beschrijving van de personen die gemachtigd worden om de beelden te 

bekijken); 
- Verbanden met andere persoonsregistraties; 
- Inzagerecht en recht op kopij (het recht op kopij kan beperkt worden i.f.v. de bescherming van de rechten en 

vrijheden van derden en/of i.f.v. de bescherming van de openbare veiligheid); 
- Verstrekking aan gemeentelijke en niet-gemeentelijke organisaties (categorieën van ontvangers); 
- Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om toegang te verhinderen tot niet-gemachtigde 

personen; 
- Verwijdering en vernietiging van gegevens (beoogde termijnen voor het wissen van de gegevens); 
- Informatieplicht (door middel van de plaatsing van pictogrammen of zichtbaar opgestelde bewakingscamera’s); 
- Technische informatie; 
- Register van persoonsgegevens en plaats waar dit kan worden geraadpleegd; 
- Contactpersoon verwerkingsverantwoordelijke; 
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- Inwerkingtreding - overgangsbepalingen. 
 
De plaatsing en het gebruik van (tijdelijke) vaste bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen en dit op het hele 
grondgebied van de gemeente. 
 
De uitvoeringstijd voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke vaste bewakingscamera’s wordt beperkt tot 31 
december 2024. 
 
Art. 3 - Dit advies wordt ter kennis gebracht aan de verwerkingsverantwoordelijke, die instaat voor de aanmelding 
van de bewakingscamera’s bij de politiediensten, de plaatsing van de bij wet vereiste pictogrammen en het bij wet 
voorziene register van de beeldverwerkingsactiviteiten. 
 
Art. 4 - Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur. 
 
Schepen Bert Vertessen verduidelijkt dat enkel de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst toegang zal hebben tot de beelden 
en dat het toestel pas operationeel kan worden ingezet nadat er aan de gemeentegrenzen bordjes worden 
opgehangen die er melding van maken. 
 
Raadslid Fons Capiot heeft het advies van de politie gelezen. Daarin wordt vermeld dat de camera gebruikt mag 
worden op ‘niet-besloten plaatsen’. Wat betekent dit precies? Kan de schepen dit nader omschrijven? 
 
Schepen Bert Vertessen antwoordt dat dit volgens hem gaat om locaties in open lucht. Raadslid Michel Vanroy vult 
aan dat de definitie van een ‘niet-besloten plaats’ is als volgt: ‘elke plaats die niet door een omsluiting is 
afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek’. 
 
04 OVERHEIDSOPDRACHTEN - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET FLUVIUS EN AQUAFIN VOOR DE 

GELIJKTIJDIGE UITVOERING VAN WERKEN IN HET KADER VAN HET RIOLERINGS- EN WEGENISPROJECT 20.046 A 
‘ROMERSHOVENSTRAAT’ - GOEDKEURING 

 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat er eerder al samenwerkingsovereenkomsten goedgekeurd werden met betrekking tot Aquafin-
projecten voor de aanleg van een  verbindingsriolering in delen van de Romershovenstraat (fase 1 op GR van 19-12-
1996 en fase 2 op GR van 25-09-2003); 
 
Overwegende dat Fluvius en Aquafin ondertussen afspraken om de werken Romershoven fase 1 (origineel 
bouwheer Aquafin) en Romershoven fase 2 (origineel bouwheer Fluvius) gelijktijdig uit te voeren en dus samen aan 
te besteden; 
 
Overwegende dat deze samenwerking hoofdzakelijk ingegeven werd omwille van volgende redenen: 

1. de werken worden hierdoor uitgevoerd door eenzelfde aannemer, hetgeen resulteert in belangrijke 
organisatorische voordelen o.a. 1 aanspreekpunt voor de volledige Romershovenstraat, eenvormigheid in 
uitvoering van de werken en eindresultaat; 

2. kostenbesparend: minder administratieve en algemene kosten, geen tijdelijke overgangsmaatregelen bij 
gefaseerde uitvoering; 

3. de hinder naar aangelanden in tijd beperken: een gefaseerde uitvoering betekent een langere uitvoerings-
termijn over het geheel der werken; 

4. door de totaalaanpak van de Romershovenstraat is een betere waterhuishouding tijdens de werken 
mogelijk; 

 
Overwegende dat de gemeente Hoeselt graag gelijktijdig onderhouds- en buitengewone herstellingswerken wenst 
uit te voeren in Romershoven, meer bepaald, alle nodige aanpassingen aan het wegdek in de Romershovenstraat, 
vanaf het kruispunt met de Winkelstraat tot voorbij de Hanterstraat, evenals de Hanterstraat, deel Sint-Jansstraat, 
deel Wijngaardstraat en deel Sitsingenstraat; 
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Overwegende dat de 3 partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van deze werken voor rekening van de 
verschillende overheden of organisaties in het algemeen belang best samengevoegd kunnen worden; 
 
Overwegende dat Fluvius System Operator cvba daarbij aangeduid zal worden als opdrachtgevend bestuur; 
 
Overwegende dat er op dit ogenblik nog geen exacte kostenraming voor deze riolerings- en wegeniswerken gekend 
is, noch qua ontwerp, noch qua uitvoering; 
 
Overwegende dat in principe alle kosten van het project evenredig verdeeld zullen worden tussen de partijen 
overeenkomstig het aandeel  van elk van de partijen; 
 
Overwegende dat de gemeente Hoeselt financieel moet tussenkomen in de kosten verbonden aan de aanleg en 
verbetering van openbare riolen a rato van 75 % van de kosten (exclusief BTW) indien er geen beroep kan gedaan 
worden op de toelage zoals bepaald in het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017; 
 
Gelet op dit besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 met betrekking tot de subsidiering van de aanleg 
van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiverings-
installaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeente-
bedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en  latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen ervan, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1. - De gemeente Hoeselt gaat samen met Aquafin NV en Fluvius cvba de hoger beschreven wegenis- en 
rioleringswerken samenvoegen tot één opdracht en duidt daarbij Fluvius cvba aan om in gezamenlijke naam als 
aanbestedende entiteit op te treden bij de gunning en de uitvoering van de hieraan gekoppelde opdrachten van 
werken, leveringen en diensten, en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 48 van de wet 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016.  
 
Art. 2. - Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken 
van augustus 2018 met kenmerk 20.046A, waarbij de afspraken tussen de gemeente Hoeselt, Fluvius cvba en 
Aquafin NV vastgelegd worden met betrekking tot het riolerings- en wegenisproject in de Romershovenstraat, 
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vanaf het kruispunt met de Winkelstraat tot voorbij de Hanterstraat evenals de Hanterstraat, deel Sint-Jansstraat, 
deel Wijngaardstraat en deel Sitsingenstraat, wordt goedgekeurd. De eerdere samenwerkingsovereenkomsten ter 
zake worden hierbij opgeheven. 
 
Art. 3. - Het college van burgemeester en schepenen, voor wie burgemeester en algemeen directeur zullen 
optreden, wordt gevolmachtigd de gemeente Hoeselt te vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze 
overeenkomst. 
 
Art. 4. - Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving en verder gevolg overgemaakt aan Fluvius cvba en alle 
betrokken gemeentelijke diensten. 
 
Raadslid Fons Capiot weet dat de eerste samenwerkingsovereenkomst voor een rioleringsproject in Romershoven 
dateert van het jaar 1996. Ten eerste komt er op dit oorspronkelijke project een gigantische meerkost doordat er 
uiteindelijk 25 jaar niks gebeurd is. Daarnaast was het een bewuste keuze van de toenmalige bestuursploeg - waar 
Fons Capiot deel van uitmaakte - om het project op te delen in een aantal kleinere projecten. Nu kiest men voor de 
omgekeerde beweging en maakt men er één groot project van. Hierdoor zullen enkel hele grote aannemers zoals 
bvb. Besix kunnen intekenen. Met een kleinere aannemer als bvb. Gemoco is het nochtans makkelijker voor 
inwoners om afspraken te maken inzake de afkoppeling van regen- en afvalwater. Bij het lopende rioleringsproject 
in Alt-Hoeselt levert dat al de nodige problemen en klachten op. En ook de gemeente kan makkelijker afspraken 
maken met een kleinere aannemer om de overlast tot een minimum te beperken. Een grote aannemer is weinig 
flexibel en handelt enkel in functie van het geld. Raadslid Fons Capiot verwacht veel overlast en veel klachten. Hij 
wil de schepen hiervoor waarschuwen. 
 
Schepen Bert Vertessen antwoordt dat Fluvius en Interaqua zich bij de keuze voor een aannemer ook baseren op 
een rapport met hinderpunten bij voorgaande werven. Enkel de aannemers die voldoen aan de normen worden 
nog uitgenodigd om een offerte in te dienen. Hij erkent wel dat het makkelijker is om in dialoog te gaan met een 
kleinere aannemer. In Alt-Hoeselt is echter gekozen voor de aannemer met de goedkoopste offerte en is er voor 
gekozen om alles in één keer aan te pakken. In Romershoven zal de werf in fases doorheen het dorp over de 
Romerhovenstraat opschuiven. Zo blijft alles en iedereen altijd bereikbaar. Een grote aannemer heeft voor- en 
nadelen net als een kleinere dat heeft. 
 
05 CULTUUR - AANDUIDING GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN IN DE BESTUURSORGANEN VAN ‘GC TER 

KOMMEN VZW’ - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de statuten van ‘GC Ter Kommen vzw’; 
 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd 
wordt; 
 
Gelet op de geldende vzw-wetgeving van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de 
bekendmakingsplicht; 
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Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Namens de politieke fracties zeven (7) gemeenteraadsleden te laten zetelen als stemgerechtigd lid in de 
algemene vergadering van 'GC Ter Kommen vzw’ dit overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel, waarbij de partij: 
VLD-plus recht heeft op drie (3) mandaten ingevuld door: Michel Vanroy, Wendy Bollen, Linda Verjans; 
N-VA/Nieuw recht heeft op één (1) mandaat ingevuld door: Johan Schoefs; 
Best Groen recht heeft op twee (2) mandaten ingevuld door: Serge Voncken, Mieke Claesen; 
Wij Hoeselt recht heeft op één (1) mandaat ingevuld door: Eddy Vandeacaetsbeek. 
 
Art. 2 - Namens de politieke fracties zeven (7) gemeenteraadsleden die afgevaardigd zijn in de algemene 
vergadering van de ‘GC Ter Kommen vzw, laten zetelen als stemgerechtigd lid in de raad van bestuur van 'GC Ter 
Kommen vzw' dit overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel, waarbij de partij: 
VLD-plus recht heeft op drie (3) mandaten ingevuld door: Michel Vanroy, Wendy Bollen, Linda Verjans; 
N-VA/Nieuw recht heeft op één (1) mandaat ingevuld door: Johan Schoefs; 
Best Groen recht heeft op twee (2) mandaten ingevuld door: Serge Voncken, Mieke Claesen; 
Wij Hoeselt recht heeft op één (1) mandaat ingevuld door: Eddy Vandeacaetsbeek. 
 
Art. 3 - Een afschrift van deze beslissing voor passend gevolg overmaken aan het secretariaat (=cultuurdienst) van 
de ‘GC Ter Kommen vzw’. 
 
06 SPORT - AANDUIDING GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN IN DE BESTUURSORGANEN VAN ‘SPORT HOESELT 

VZW’ - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de statuten van ‘sport Hoeselt vzw’; 
 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd 
wordt; 
 
Gelet op de geldende vzw-wetgeving van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht;  
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de 
bekendmakingsplicht; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
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Art. 1 - Namens de politieke fracties zeven (7) gemeenteraadsleden laten zetelen als stemgerechtigd lid in de 
algemene vergadering van 'sport Hoeselt vzw' dit overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel, waarbij de partij: 
VLD-plus recht heeft op drie (3) mandaten ingevuld door: Michel Vanroy, Heidi Berx, Wim Hellinx; 
N-VA/Nieuw recht heeft op één (1) mandaat ingevuld door: Johan Schoefs; 
Best Groen recht heeft op twee (2) mandaten ingevuld door: Serge Voncken, Carine Moors; 
Wij Hoeselt recht heeft op één (1) mandaat ingevuld door: Alfons Capiot. 
 
Art. 2 - Namens de politieke fracties zeven (7) gemeenteraadsleden die afgevaardigd zijn in de algemene 
vergadering van de ‘sport Hoeselt vzw, laten zetelen als stemgerechtigd lid in de raad van bestuur van 'sport 
Hoeselt vzw' dit overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel, waarbij de partij: 
VLD-plus recht heeft op drie (3) mandaten ingevuld door: Michel Vanroy, Heidi Berx, Wim Hellinx; 
N-VA/Nieuw recht heeft op één (1) mandaat ingevuld door: Johan Schoefs; 
Best Groen recht heeft op twee (2) mandaten ingevuld door: Serge Voncken, Carine Moors; 
WIJ Hoeselt recht heeft op één (1) mandaat ingevuld door: Alfons Capiot. 
 
Art. 3 -  Een afschrift van deze beslissing voor passend gevolg overmaken aan het secretariaat (=sportdienst) van de 
‘sport Hoeselt vzw’. 
 
07 SECRETARIAAT - FLUVIUS LIMBURG - AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN 25 JUNI 2019 EN BEPALING 

MANDAAT GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht;  
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per aangetekend schrijven van 2 mei 2019 werd opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Limburg die op 25 juni 2019 om 17u00 
plaatsheeft in Hogeschool PXL, Elfde Liniestraat 24 te 3500 Hasselt; 
 
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Hoeselt per brief van 2 mei 2019 
overgemaakt werd; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 25 juni 2019: 
1 Kennisneming verslagen Fluvius Limburg (Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media) van de raad van bestuur en 

van de commissaris over het boekjaar 2018; 
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2 Goedkeuring van de jaarrekening Fluvius Limburg (Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media) afgesloten op 31 
december 2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels); 

3 Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 
commissaris Fluvius Limburg (Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media) met betrekking tot het boekjaar 2018; 

4 Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende verenigingen (Inter-energa, Inter-
aqua en Inter-media) tijdens de vorige 6 jaren en het ondernemingsplan 2019-2024 van Fluvius Limburg; 

5 Statutaire benoemingen; 
6 Statutaire mededelingen. 
 
Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op  25 juni 2019 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 
 
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, ter attentie 
van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
 
08 SECRETARIAAT - ETHIASCO CVBA - AGENDA GEWONE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 13 JUNI 2019 EN 

BEPALING MANDAAT GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt aangesloten is bij EthiasCo cvba; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt met het schrijven van 29 april 2019 werd opgeroepen om deel te nemen 
aan de algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba die op 13 juni 2019 om 10u00 plaatsheeft in het “Square 
Brussels Convention Centre” op de Kunstberg te Brussel; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba d.d. 13 juni 
2019 met als agendapunten: 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018; 
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat; 
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat; 
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht; 
5. Statutaire benoemingen. 
 
Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de algemene jaarvergadering van 
EthiasCo cvba op 13 juni 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 
 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan EthiasCo, rue des Croisiers 24, 4000 Luik. 
 
09 SECRETARIAAT - KLEINE LANDEIGENDOM - AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN 23 MEI 2019 EN BEPALING 

MANDAAT GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht;  
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt aangesloten is bij Kleine Landeigendom; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt met het schrijven van 18 april 2019 werd opgeroepen om deel te nemen 
aan de gewone algemene vergadering van Kleine Landeigendom die op 23 mei 2019 om 19u00 plaatsheeft in de 
burelen van de Kleine Landeigendom, Pliniuswal 1 bus 2 te 3700 Tongeren; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de gewone algemene vergadering van Kleine Landeigendom 
d.d. 23 mei 2019 met als agendapunten:  
1. Het proces-verbaal van de algemene vergadering; 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 inclusief het bijzonder verslag sociaal oogmerk en 

de klachtenrapportering; 
3. Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar 2018; 
4. Jaarrekening 2018; 
5. Kwijting bestuurders en bedrijfsrevisor; 
6. Aandelenwijziging 2018. 
 
Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de algemene jaarvergadering van 
Kleine Landeigendom op 23 mei 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 
 
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Kleine Landeigendom, Pliniuswal 1 bus 2, 3700 Tongeren. 
 
10  SECRETARIAAT - LIMBURG.NET - AGENDA BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING EN ALGEMENE 

VERGADERING VAN 27 JUNI 2019 EN BEPALING MANDAAT GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE - 
GOEDKEURING 

 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht;  
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en 
meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet over Lokaal 
Bestuur van 22/12/17 (verder ‘DLB’); 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Hoeselt bij Limburg.net; 
 
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’). 
 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 27 maart 2019 tot goedkeuring van de agenda 
van de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van donderdag 27 juni 2019 om 18 uur in de ‘Orangerie 
Krekelhof, Rechterstraat 6 te 3511 Kuringen-Hasselt met volgende agendapunten:   
1) Welkom door de voorzitter; 
2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 Statuten); 
3) Vaststellingen verzoeken tot verlenging (art. 423 §2 Decreet over het Lokaal Bestuur); 
4) Wijziging artikel 6 van de statuten van Limburg.net, waarbij de bestaansduur van Limburg.net wordt verlengd 

met 18 jaar tot 9/11/2037; 
 
Zie onderstaande nota’s in bijlage bij dit besluit: 
- BAV_190627_Motiveringsnota betreffende de verlenging van de deelname van de gemeente bij Limburg.net; 
- BAV_190627_Toelichtingsnota betreffende de wijziging van artikel 6 van de statuten;  
 
Gelet op het plaatsvinden van een gewone algemene vergadering aansluitend op deze bijzonder algemene 

vergadering met de volgende agendapunten: 
1) Welkom door de voorzitter; 
2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten); 
3) Jaarrekening 2018 / Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders / Verslag van de commissaris (454 

DLB, art. 40 statuten); 
4) Activiteitenverslag 2018; 
5) Kwijting aan de bestuurders (art. 454 DLB, art. 40 statuten); 
6) Kwijting aan de commissaris (art. 454 DLB, art. 40 statuten); 
7) Benoeming afgevaardigden met raadgevende stem in de raad van bestuur (art. 440,§ 4 DLB en art. 21 

Statuten); 
8) Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten); 
9) Aanpassing kapitaal aan de evolutie van het bevolkingscijfer (art. 9 statuten); 
10) Ondernemingsplan 2019-2025 (art. 459 DLB) en principiële beslissing inzake uitrol van een uniform 

inzamelsysteem binnen Limburg.net; 
11) Vastleggen presentiegelden (art. 27 statuten); 
12) Varia; 
 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de agenda te weigeren; 
 
Overwegende dat – gezien de aard van de agendapunten – de gemeenteraad een inhoudelijke beslissing voor punt 
3 en 4 moet nemen; 
 
Overwegende dat de bestaansduur van Limburg.net afloopt op 9 november 2019 (artikel 6 Statuten); 
 
Overwegende artikel 423 DLB dat stelt dat na afloop van de statutair bepaalde duur de dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging opeenvolgende keren verlengd kan worden voor een termijn die telkens niet langer 
mag zijn dan 18 jaar; 
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Overwegende het tweede lid van artikel 423 DLB dat stelt dat de gewone meerderheid van het totale aantal 
deelnemers – en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het aantal 
deelnemende gemeenten – de laatste AV vóór het verstrijken van de duur, tot de verlenging kan beslissen met een 
drievierdemeerderheid van de stemmen; 
 
Overwegende het onderzoek inzake de verlenging, zoals opgenomen in de motiveringsnota in bijlage, waaruit blijkt 
dat het voor de gemeente Hoeselt aangewezen is om haar deelname bij Limburg.net te verlengen; 
 
Overwegende dat op grond van de hierin opgesomde redenen, de gemeente een verzoek tot verlenging van 
deelname bij Limburg.net formuleert; 
 
Overwegende dat een beslissing van de verlenging zich vertaalt in een aanpassing van artikel 6 van de Statuten 
waarbij de bestaansduur van Limburg.net wordt verlengd met 18 jaar tot 9/11/2037; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De agenda van de bijzondere algemene vergadering en de agenda van de gewone algemene vergadering 
van 27 juni 2019 van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net worden goedgekeurd. 
 
Art. 2 - De gemeente Hoeselt verwijst naar de uitgebreide motiveringsnota in bijlage op grond waarvan zij beslist 
het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net te verlengen (zie artikel 3 van de agenda van de BAV van 
Limburg.net dd. 27/6/2019). 
 
Art. 3 - Goedkeuring van de wijziging van artikel 6 van de statuten van Limburg.net, waarbij de bestaansduur van 
Limburg.net verlengd wordt met 18 jaar tot 9/11/2037 (zie artikel 4 van de agenda van de BAV van Limburg.net dd. 
27/6/2019). 
 
Art. 4 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de bijzondere algemene 
jaarvergadering en de gewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net op 27 juni 
2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake voormelde artikelen. 
 
Art. 5 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen van onderhavig gemeenteraadsbesluit, inclusief de motiveringsnota bij punt 3, 
aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
11 SECRETARIAAT - INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG (IGL) - 

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN 26 JUNI 2019 EN BEPALING MANDAAT GEMEENTELIJKE 
AFGEVAARDIGDE - GOEDKEURING 

 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
 
Gelet op de oproepingsmail van 24 april 2019 voor de algemene vergadering van de Intercommunale 
vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 26 juni 2019 om 18.00 uur in Ter Heide, Klotstraat 
125 te 3600 Genk, met de volgende agendapunten: 
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1. Het evaluatierapport over de werking 2013-2018 en het ondernemingsplan 2019-2024 in 
 uitvoering van artikel 459 van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal 
 Bestuur: goedkeuring 
2.  Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 
3.  Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018 
4.  De balans 2018 en de resultatenrekening 2018, en de vaststelling van het saldo: 
 goedkeuring (stemming) 
5.  Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming) 
6. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming) 
7.  Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor 
 het boekjaar 2019: goedkeuring (stemming) 
8.  Definitieve verkiezing van bestuurder(s) (geheime stemming) 
9.  Het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2019 – 2021: goedkeuring 
 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De agenda van de algemene vergadering d.d. 26 juni 2019 van IGL wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2 - De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen 
aan de algemene jaarvergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in 
Limburg op 26 juni 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 
 
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging 
voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 
 
12 SECRETARIAAT - NUHMA CVBA - AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN 3 JUNI 2019 EN BEPALING 

MANDAAT GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt deelnemer is van Nuhma cvba; 
 
Gelet op het aangetekend schrijven van 9 mei 2019 om de gemeente Hoeselt op te roepen voor de algemene 
vergadering van Nuhma cvba op 3 juni 2019 om 17.00 uur in De Barrier, Grote Baan 9 te 3530 Houthalen-
Helchteren, met de volgende agendapunten: 
1. Verslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening; 
2.  Lezing van de geconsolideerde jaarrekening; 
3.  Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening; 
4.  Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening; 
5.  Verslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening; 
6. Lezing van de enkelvoudige jaarrekening; 
7.  Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening; 
8.  Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening; 
9.  Goedkeuring en toewijzing van het resultaat; 
10. Kwijting van bestuurders en commissaris; 
11. Benoeming en bezoldiging commissaris; 
 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 
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Met 11 stemmen voor (Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, 
Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Ria Moesen), 2 stemmen tegen (Fons Capiot en 
Eddy Vandecaetsbeek) en 4 onthoudingen (Serge Voncken, Christiaan Hex, Mieke Claesen en Marc Bamps); 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De agenda van de algemene vergadering d.d. 3 juni 2019 van Nuhma cvba wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2 - De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de 
algemene vergadering van Nuhma cvba op 3 juni 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 
 
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing en 
zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Nuhma cvba, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
De fractie Wij Hoeselt, bij monde van raadslid Fons Capiot, stemt tegen. Zij willen dat de Hoeseltse afgevaardigde 
vraagt dat Nuhma geen Hoeselts belastinggeld meer investeert in windmolens op Curaçao. 
 
13 SECRETARIAAT - VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN (VVOG) - AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN 6 

JUNI 2019 EN BEPALING MANDAAT GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE - GOEDKEURING 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt deelnemer is van de Vereniging voor Openbaar Groen vzw (VVOG); 
 
Gelet op het schrijven van 2 mei 2019 om de gemeente Hoeselt op te roepen voor de jaarlijkse statutaire algemene 
ledenvergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) op 6 juni 2019 om 10u30 in de Stokerij Rubbens 
p/a Bohemen 101 te 9260 Wichelen, met de volgende agendapunten: 
- Verwelkoming en opening van de vergadering door Philip Pierins, voorzitter a.i.; 
-  Verkiezing Raad van Bestuur en Financieel Comité voor de periode 2019-2025: 
 - toelichting en goedkeuring van de stemprocedure (geheime stemming); 
 - verkiezing Raad van Bestuur (geheime stemming); 
 - verkiezing Financieel Comité (geheime stemming); 
-  Statutaire mededelingen aan de algemene vergadering (cfr. art. 24 van de statuten): 
 - Financieel verslag 2018; 
 - voorstelling balans en resultatenrekening 2018; 
 - toelichting door de bedrijfsrevisor en commentaar door de voorzitter; 
 - décharge aan de leden van de Raad van Bestuur (stemming); 
 - Begroting 2019; 
 - voorstelling en toelichting door de voorzitter (stemming); 
 - Contributie 2020; 
 - vaststelling van het bedrag van de contributie (stemming); 
 - Jaarverslag 2018; 
 - voorstelling door de secretaris (stemming); 
- Resultaten van de verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur en Financieel Comité; 
- Mondeling verslag van de algemene vergadering (stemming); 
- Afscheid van Jos De Wael als directeur van de VVOG: 
 Voorstelling van de nieuwe directeur en de verschillende medewerkers van de VVOG; 
- Installatievergadering van de nieuwe Raad van Bestuur; 
 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
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Art. 1 - De agenda van de algemene vergadering d.d. 6 juni 2019 van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) 
wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2 - De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de 
algemene vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) op 6 juni 2019, op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde 
artikelen. 
 
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing en 
zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG), 
Predikherenrei 1c te 8000 Brugge. 
 
14 SECRETARIAAT - VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN - AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN 28 MEI 

2019 EN BEPALING MANDAAT GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE - GOEDKEURING 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt deelnemer is van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn; 
 
Gelet op het aangetekend schrijven van 6 mei 2019 om de gemeente Hoeselt op te roepen voor de gewone 
algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn op 28 mei 2019 om 14.00 
uur in het Congres- en Erfgoedcentrum ‘Lamot’, Van Beethovenstraat 8-10 te 2800 Mechelen, met de volgende 
agendapunten: 
1 Verwelkoming en inleiding; 
2 Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-

revisoren: 
 a. Beleidsverslag; 
 b. Commentaar bij de jaarrekening; 
 c. Mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren; 
 d. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening; 
3 Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-

revisoren; 
4 Goedkeuring jaarrekening; 
5  Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-

revisoren; 
6 Aanstelling van de commissarissen-revisoren voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021, éénmaal verlengbaar met 

drie jaar; 
7 Mededeling omtrent de werking van de raad van bestuur; 
8 Varia - rondvraag; 
 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 28 mei 2019 van de Vlaamse 
Vervoermaatschappij De Lijn goed te keuren. 
 
Art. 2 - De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de 
gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 28 mei 2019 van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, 
op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 
inzake voormelde artikelen. 
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Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing en 
zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 
20, 2800 Mechelen. 
 
15 SECRETARIAAT - NV LANDWAARTS SOCIAAL WOONKREDIET - AANSTELLING GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE 

ALGEMENE VERGADERINGEN LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
 
Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van 
afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt vennoot is van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet; 
 
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene 
vergadering aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke reglementaire of statutaire 
bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad unaniem beslist om bij de behandeling van dit punt geen gebruik te maken 
van een stembrief; 
 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zich unaniem akkoord verklaart met de voorgedragen kandidaat en dit 
zonder stemming; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Op voordracht van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Werner Raskin, burgemeester, aan stellen als afgevaardigde van de gemeente Hoeselt voor de 
algemene vergaderingen van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet en dit voor de legislatuur 2019-2024. 
 
Art. 2 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen 
daarvan aan nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet, Dieplaan 57-59 te 3600 Genk. 
 
16 SECRETARIAAT - NV LANDWAARTS SOCIAAL WOONKREDIET - AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN 14 MEI 

2019 EN BEPALING MANDAAT GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDE - GOEDKEURING 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt vennoot is van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet; 
 
Gelet op het schrijven van 16 april 2019 om de gemeente Hoeselt op te roepen voor de algemene vergadering van 
aandeelhouders van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet op 14 mei 2019 om 17.00 uur in de burelen van nv 
Landwaarts Sociaal Woonkrediet te Genk, Dieplaan 57-59, met de volgende agendapunten: 
1 Openingswoord van de voorzitter – Samenstelling van het bureel; 
2 Verslagen over beheer en toezicht; 
3 Goedkeuring balans per 31 december 2018 alsmede de resultaatrekening en de resultaatverwerking; 
4 Kwijting aan bestuurders en commissaris; 
5  Statutaire beslissingen; 
6 Zitpenning; 
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7 Benoeming revisor; 
8 Rondvraag; 
 
Overwegende dat de uitnodiging laattijdig is ontvangen en niet meer geagendeerd kon worden alsook de datum 
van de algemene vergadering reeds verstreken is; 
 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van 14 mei 2019 van nv Landwaarts Sociaal 
Woonkrediet goed te keuren. 
 
Art. 2 - De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger van de gemeente Hoeselt wordt gemandateerd om 
op de eventueel volgende algemene vergadering(en) van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet met dezelfde agenda, 
indien het quorum voor de vergadering van 14 mei 2019 niet behaald werd, te handelen en zijn/haar stemgedrag af 
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 
 
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing en 
zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet, Dieplaan 57-
59 te 3600 Genk. 
 
17 SECRETARIAAT - INTERLOKALE VERENIGING PLAATSELIJKE GROEP HASPENGOUW - JAARVERSLAG EN 

JAARREKENING 2018 - GOEDKEURING 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt vennoot is van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep 
Haspengouw; 
 
Gelet op het feit dat de provincie Limburg als eerstverantwoordelijke van de Interlokale Vereniging Plaatselijke 
Groep Haspengouw het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 heeft voorgelegd aan de Plaatselijke Groep op 28 
maart 2019; 
 
Gelet op het feit dat conform artikel 24 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale 
Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw het jaarverslag samen met de jaarrekening aan de gemeenteraden van 
de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg ter goedkeuring moet worden 
voorgelegd; 
 
Overwegende dat de jaarrekening definitief is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de deelnemende 
gemeenten en de provincieraad deze rekening goedkeurt. Indien de gewone meerderheid van de deelnemende 
gemeenteraden en de provincieraad niet binnen 60 dagen na voorlegging reageert, wordt de jaarrekening als 
goedgekeurd beschouwd (conform artikel 24 §4 van de overeenkomst); 
 
Gelet op het feit dat, conform artikel 25 van de overeenkomst, de vertegenwoordiger van de betrokken 
deelnemende gemeente in de interlokale vereniging toelichting moet geven over het jaarverslag in de 
gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
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Art. 1 - Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw 
unaniem goed te keuren. 
 
Art. 2 - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Provincie Limburg, Directie Ondernemen, Landbouw 
en Platteland, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 
 
18 SECRETARIAAT - NOTULEN GEMEENTERAAD VAN 25 APRIL 2019 - GOEDKEURING 
 
Overwegende dat elk gemeenteraadslid een exemplaar van de ontwerpnotulen van de vorige vergadering samen 
met de oproepingsbrief voor de volgende vergadering heeft ontvangen en dat een afschrift ervan acht dagen vóór 
de vergadering ter inzage heeft gelegen op het gemeentesecretariaat; 
 
Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van vorige 
vergadering; 
 
Gelet op het ontwerp van de notulen van de gemeenteraadszitting van 25 april 2019 in bijlage; 
 
Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 32 betreffende de notulen 
van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht;  
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De notulen van de gemeenteraad van 25 april 2019 goed te keuren en namens de gemeenteraad ter 
ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur mits toevoeging van volgende paragraaf: 
 
‘Na de behandeling van de reguliere agenda vraagt Bert Vertessen, voorzitter, van de leden van de fracties Best 
Groen en Wij Hoeselt om selectiever te zijn bij het indienen van toegevoegde agendapunten op de gemeenteraad. 
Vragen of problemen die rechtstreeks beantwoord of opgelost kunnen worden door de gemeentelijke diensten 
en/of door de burgemeester of de bevoegde schepen worden best langs die weg aangepakt. Op die manier wordt 
de bijkomende workload maximaal beperkt. 
 
Serge Voncken, raadslid, antwoordt hierop dat hij en de andere leden van Best Groen zich bij vragen of 
onduidelijkheden in principe altijd eerst informeren bij de gemeentelijke diensten, maar dat het overleg of het 
debat over deze onderwerpen gevoerd moet worden op het politieke niveau. Daarom voegen zij deze punten toe 
aan de agenda van de gemeenteraad wanneer zij dit nodig achten.’ 
 
19 GEDEELTELIJKE INTREKKING GEMEENTERAADSBESLUIT NUMMER 13 VAN 28 MAART 2019 MEER BEPAALD 

INTREKKING VAN HET AUTOVRIJ MAKEN BOVENSTE GEDEELTE KIOSKPLEIN - GOEDKEURING 
 
Op de gemeenteraad van 28 maart 2019 werd de gemeenteraadsleden voorgehouden dat de handelaars 100% 
akkoord gingen met het autovrij maken van het bovenste gedeelte van het Kioskplein. Er zouden maar 5 
parkeerplaatsen verdwijnen. Concreet werd door het bestuur gezegd dat Marah, de Hoeseltse 
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middenstandsadviesraad, dit voorstel unaniem steunde. Achteraf blijkt dat de Hoeseltse handelaars rondom het 
Kerkplein en rondom het Kioskplein niet eens geraadpleegd werden. Zij hebben helemaal geen inspraak gehad bij 
het tot stand komen van dit plan. Gevolg van het afsluiten van het Kioskplein is dat in de Dorpsstraat de parkings 
overbezet zijn. In de nabije toekomst zullen de auto’s van de bewoners van de appartementen in de Smalstraat en 
de appartementen bovenaan in de Dorpsstraat daar nog bijkomen. M.a.w. de overgebleven parkings zullen steeds 
volzet zijn. Dit betekent dat voor het cliënteel van de handelaars er geen parkeermogelijkheid meer overblijft en 
zoals het hoort in een dorp, vlug even parkeren en bij de bakker, slager, frituur, krantenwinkel enz. even 
binnenspringen en wegwezen, uitgesloten wordt. Gevolg zal zijn en is nu al te merken, dat al deze mensen elders 
hun inkopen gaan doen waar ze wel kunnen parkeren. Teneinde Hoeselt niet doder te maken dan het al is en de 
huidige handelaars in het centrum van Hoeselt te behouden - zij zorgen nog voor wat leven in de brouwerij - vragen 
wij het gemeenteraadsbesluit nummer 13 van 28 maart 2019 gedeeltelijk in te trekken, meer bepaald de intrekking 
van het autovrij maken van het bovenste gedeelte van het Kioskplein. 
 
Raadslid Fons Capiot licht het agendapunt verder toe. Hij is van mening dat het onderste gedeelte van het 
Kioskplein erop vooruit gegaan is. Het is mooi geordend. Het raadslid wil behouden wat goed is en dit gedeelte zo 
laten. Maar door de herinrichting en de afsluiting van het bovenste gedeelte van het Kioskplein is er minder 
parking. Alles schuift hierdoor naar boven en dit is niet meer te doen. De veiligheid aan de school in de Dorpsstraat 
is er bijvoorbeeld nog op verslechterd. Daarbij is er sprake van een proeftijd van 1 jaar. Dit kan voor een handelaar 
die cliënteel verliest te lang zijn. Als zijn omzet daalt, kan hij snel failliet zijn. En het idee van het inrichten van een 
ontmoetingsplek op het bovenste deel van het Kioskplein aan het kruispunt van de 
Dorpsstraat/Hulsstraat/Schepenenlaan vindt hij ook niet ideaal. Daar zijn betere alternatieven voor zoals bvb. 
tussen het gemeentehuis en de kerk of in het park van het klooster als men dit open zou stellen. Maar helaas … er 
is geen beleidsplan. Er is geen visie en geen contact tussen het gemeentebestuur en de eigenaar van het klooster. 
 
Raadslid Fons Capiot overhandigt vervolgens een petitie met een duizendtal handtekeningen van voorstanders van 
het behoud van de parking op het bovenste gedeelte van het Kioskplein aan voorzitter Bert Vertessen. Het raadslid 
stelt vast dat het bestuur actie onderneemt en overleg organiseert over het RUP Handel en het RUP Sportpark. De 
herinrichting van het Kioskplein wordt er echter snel snel doorgeduwd zonder een deftig overleg met de 
omliggende handelaars. Waarom eigenlijk die haast? Laat ons de parking terug openstellen tot er een algemeen 
beleidsplan en een duidelijke visie is. Het is niet de bedoeling iemand een zwarte piet toe te spelen, wel om de 
gemeenteraad ervan te overtuigen terug te komen op haar beslissing. 
 
Schepen Bert Vertessen deelt mee dat hij zijn antwoord zal beperken tot het punt zoals het op de agenda is 
geplaatst. Allereerst benadrukt hij dat hij nooit heeft gezegd dat er een 100% gunstig advies was van de handelaars. 
Wel is de herinrichting tot 3 keer toe voor advies voorgelegd aan de verkeerscommissie en ook de 
Middenstandsadviesraad Hoeselt (Marah) verleende een gunstig advies. Dit lijkt dus sterk op populisme en geeft 
blijk van weinig standvastigheid. Ter verduidelijking, de herinrichting van het Kioskplein is bestendig en dus niet 
voor een proeftijd van 1 jaar. Wel komt er een evaluatie na 1 jaar. De schepen is van mening dat er wel altijd 
voldoende plaats beschikbaar is. De parking is niet overbezet. De gemeente heeft een bijkomende parking met 22 
plaatsen gerealiseerd in de Bruiloftstraat. En bij speciale gelegenheden zoals bvb. communie stelt ook het IKSO zijn 
parking ter beschikking hetgeen nog eens 40 extra parkeerplaatsen oplevert. Bij de tellingen destijds kwam men tot 
35 parkeerplaatsen op het Kioskplein. Nu zijn er 32 parkings. Er is nog altijd plaats genoeg. Wel heeft de schepen 
vastgesteld dat het langsparkeren in de blauwe zone terug een probleem wordt. De controles zijn te beperkt en de 
pakkans is te laag waardoor er terug te lang geparkeerd wordt. Hij is er voorstander van om de blauwe zone uit te 
breiden en terug strenger te handhaven. Bij de appartementsbouw in Hoeselt eist het gemeentebestuur altijd 
minimaal 1,5 parkeerplaatsen per appartement. Dat is een strenge voorwaarde die opgelegd wordt en het is zeker 
boven de vooropgestelde norm. Daarnaast blijven er op wandelafstand voldoende parkeerplaatsen bvb. aan Ter 
Kommen, aan het OCMW of aan De Post. 
 
Raadslid Serge Voncken weet dat de gemeenteraad de herinrichting van het Kioskplein unaniem heeft goedgekeurd 
en kan zich ook vinden in de herinrichting. Er zijn echter twee dingen die hem storen. Ten eerste de gebrekkige 
communicatie. Het gemeentebestuur moet de buurt beter bij het dossier betrekken vooraleer men dergelijke 
beslissing neemt. Ook bij het RUP Handel heeft men die fout al eens gemaakt. Burgerparticipatie is erg belangrijk 
voor Best Groen. En ten tweede dient het afgesloten gedeelte zo snel mogelijk ingericht te worden. Als je het een 
pleinfunctie wil geven, moet je dat tonen en het navenant inrichten. Het gemeentebestuur moet hard werken aan 
deze twee bemerkingen. Best Groen zal geen bocht maken in dit dossier, maar zal het zeker opvolgen. 
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Schepen Bert Vertessen antwoordt dat het de bedoeling is om het bovenste gedeelte van het Kioskplein te 
ontharden. Idealiter gebeurt dat met subsidies. Er zal dan ook een subsidieaanvraag ingediend worden, maar valt 
dat tegen dan zal de ontharding uitgevoerd worden in eigen beheer. In afwachting hiervan zal het bovenste 
gedeelte van het Kioskplein voorlopig verfraaid worden met zitelementen. 
 
Raadslid Fons Capiot wil nog 3 dingen benadrukken. Ten eerste speelt het gemeentebestuur hier met de centen 
van een hele straat handelaars. Ten tweede staat de parking aan de Wierookstraat altijd vol. En tot slot is dit 
absoluut geen populisme van zijnentwege. Die handtekenactie komt van de mensen zelf. Hij heeft daar geen 
initiatief in genomen. Men heeft hem enkel gevraagd de petitie te overhandigen. 
 
Schepen Bert Vertessen sluit af met te stellen dat de overhandigde petitie een wel erg simplistische voorstelling 
maakt van de situatie. Op de petitie is men blijkbaar voor parking of tegen parking... Iedereen is toch voor parking 
of niet? 
 
Het voorstel om het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2019 gedeeltelijk in te trekken en dan meer bepaald het 
autovrij maken van het bovenste gedeelte van het Kioskplein wordt niet goedgekeurd met 2 stemmen voor (Fons 
Capiot en Eddy Vandecaetsbeek), 11 stemmen tegen (Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, 
Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Ria Moesen) en 4 
onthoudingen (Serge Voncken, Christiaan Hex, Mieke Claesen en Marc Bamps). 
 
20 TOEGANKELIJKHEID OPENBARE GEBOUWEN - KENNISGEVING 
 
Volgens Unia moet er door de gemeente een actieplan uitgewerkt worden met een jaarplanning en moeten de 
nodige middelen vrijgemaakt worden voor alle voorzieningen die publiek toegankelijk zijn. Dit is wettelijk zo 
bepaald. Wij willen u hiervan nu in kennis stellen zodat u bij de opmaak van het budget 2020 en de 
meerjarenplanning niet kunt afkomen met het traditionele gezegde: ”Wij wisten van niks”. Er zal niet alleen door 
ons nauwlettend toegezien worden dat hiermee wordt rekening gehouden. 
Verder vraagt Unia zich af welke de samenstelling is van de Hoeseltse Gehandicaptenadviesraad en of 
toegankelijkheid geen prioriteit vormt voor het bestuur. Wordt vervolgd. 
 
Raadslid Fons Capiot licht het agendapunt toe. 
 
Schepen Yves Croux vraagt het raadslid welke communicatie met Unia hiermee gepaard is gegaan en of hij deze 
aan hem zou willen overmaken. Hij heeft zich geïnformeerd, heeft adviezen en richtlijnen terug gevonden en 
gelezen, maar kon de aangehaalde wettelijke verplichtingen ter zake niet meteen terug vinden. 
 
Raadslid Fons Capiot antwoordt dat hij de communicatie zal overmaken en het verder zal opvolgen. 
 
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 21u10. 


