GEMEENTE HOESELT
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Verslag van de vergadering van de
Gemeenteraad van 21 december 2017
Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter;
Werner Raskin, burgemeester;
Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en Michel Vanroy, schepenen;
Serge Voncken, Carine Moors, Linda Verjans, Walter Callebaut, Jos Buysmans, Johan Schoefs,
Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Wendy Bollen, Nadine Vangronsveld, Wim Hellinx, Inge
Loyens, Josée Barzeele en Christiaan Hex, raadsleden;
en Geert Rouffa, gemeentesecretaris
AANWEZIG ZONDER STEMRECHT OVEREENKOMSTIG ART. 31 VAN HET GEMEENTEDECREET: nihil
VERONTSCHULDIGD: Marc Jehaes, raadslid, en Hilde Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen
AFWEZIG: nihil
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Nadine Vangronsveld, raadslid, vanaf agendapunt 3
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil
De vergadering wordt geopend om 20u00.

IN OPENBARE VERGADERING
01 Omgeving - Minnelijke onteigening van inneming 6, 7, 11, 16, 25 en 33 uit het RUP
Sportpark - Goedkeuring
De minnelijke onteigening van een 6-tal loten grond uit het onteigeningsplan voor de ontwikkeling
van het RUP Sportpark wordt unaniem goedgekeurd.
Deze gronden met een totale oppervlakte van 1ha 66a 17ca worden aangekocht tegen de globale
schattingsprijs van 104.499,00 EUR.

02 Omgeving - Toetreding tot de Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie Goedkeuring
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De toetreding tot de nieuwe Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie wordt unaniem
goedgekeurd. Deze convenant houdt rekening met de nieuwe Europese klimaatdoelstellingen voor 2030.
Elke gemeente zal maatregelen moeten nemen om het EU-streefdoel van 40% vermindering van
broeikasgassen tegen 2030 te halen en moet werken aan klimaatadaptatie en de gevolgen van de
klimaatverandering. De provincie Limburg zal optreden als coördinator en ondersteuning bieden.

03 Overheidsopdrachten - Verkoop dienstvoertuig Technische Dienst - Goedkeuring
Het voorstel tot verkoop van een uit het verkeer genomen dienstvoertuig van de Technische Dienst wordt
unaniem goedgekeurd.
Het betreft een voertuig lichte vracht van het merk Renault Kangoo dat in 2005 in het verkeer werd
gebracht en onlangs vervangen werd door een nieuw voertuig op aardgas. Het voertuig zal verkocht
worden aan de meestbiedende overeenkomstig de openbare procedure.

04 OCMW - Budgetwijziging 2017 (rapporteringsperiode 2017) - Kennisgeving
Kennis wordt genomen van een budgetwijziging van het OCMW Hoeselt voor boekjaar 2017.
Deze budgetwijziging betreft de inbreng van het resultaat van jaarrekening 2016, een beperkte daling van
de exploitatie-uitgaven en een evenredige daling van de exploitatie-ontvangsten alsook een verschuiving
van kredieten binnen de investeringsuitgaven met het oog op het gebruik van correcte registratiesleutels.
De budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan en heeft geen invloed op de gemeentelijke
werkingstoelage 2017.

05 OCMW - Aangepast meerjarenplan 2014-2019 (rapporteringsperiode 2018) Goedkeuring
Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Hoeselt zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn in vergadering van 6 december 2017 wordt unaniem goedgekeurd.
De gemeentelijke werkingstoelage voor de komende jaren wordt vastgesteld als volgt:
2018
1.075.500,00 EUR
2019
1.095.500,00 EUR
2020
1.115.500,00 EUR

06 OCMW - Budget 2018 (rapporteringsperiode 2018) - Kennisgeving
Kennis wordt genomen van budget 2018 van het OCMW Hoeselt zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn in vergadering van 6 december 2017.

07 Financiën - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2017 - Goedkeuring
Het voorstel om een toelage van 5.000,00 EUR toe te kennen aan de vzw Parochiezaal Romershoven als
tussenkomst in de aankoop van tafels, stoelen en transportkarren wordt unaniem goedgekeurd.
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08 Financiën - Vaststelling aangepast meerjarenplan 2014-2021 (rapporteringsperiode
2018) - Goedkeuring
Het aangepast meerjarenplan 2014-2021 van de gemeente Hoeselt wordt goedgekeurd met 15 stemmen
voor (A. Capiot, W. Raskin, G. Thys, B. Vertessen, Y. Croux, M. Vanroy, L. Verjans, J. Schoefs, R.
Coenegrachts, G. Achten, W. Bollen, N. Vangronsveld, W. Hellinx, I. Loyens en J. Barzeele), 5 stemmen
tegen (S. Voncken, C. Moors, W. Callebaut, J. Buysmans en Christiaan Hex) en 0 onthoudingen.
Schepen G. Thys licht het aangepast meerjarenplan toe.
Raadslid C. Hex stelt vast dat er vooral veel kredieten naar achteren verschoven zijn. Heel veel
projecten worden uitgesteld en lopen jaren vertraging op. Zo was er bijvoorbeeld beloofd dat de er
deze legislatuur chirolokalen zouden komen in het gebouw van de huidige bibliotheek. Daar is echter
nog steeds niets van te zien. Raadslid S. Voncken treedt hem bij en vraagt of alles dan gaat gebeuren
in het laatste jaar van de legislatuur.
Schepen Y. Croux antwoordt dat de keuze om de Chiro in Hoeselt centrum te houden door het
verbouwen van de huidige bibliotheek begin deze legislatuur gemaakt is in overleg met en met
goedkeuring van de Chiro. Hierbij is vanaf dag één gezegd dat deze werken pas gestart kunnen
worden zodra de huidige bibliotheek verhuisd is naar het kerkgebouw in de O.L.V.-parochie. De
verhuis en de werken aan de chirolokalen zijn voorzien in 2018. De plannen van de architect zijn
intussen concreet en ook gekend bij de Chiro. Schepen Y. Croux verzekert dat de lokalen er zullen
komen. Het duurt enkel wat langer dan oorspronkelijk voorzien.
Raadslid C. Hex haalt ook de geplande handelszone langs de gewestweg N730 aan. Deze is voorzien,
maar komt er veel te laat. Intussen zijn verschillende handelaars verhuisd naar Bilzen. Op deze
manier zet je zelf een fusie in gang.
Raadslid W. Callebaut verduidelijkt dat Best Hoeselt tegenstemt omdat in dit meerjarenplan wel veel
positieve cijfers staan, maar dat er tot op heden nog steeds weinig actie te zien is op het terrein. Er
zit wellicht van alles in de pijplijn en er zijn veel dossiers hangende, maar dat wordt wel bij iedere
budgetbespreking opnieuw verteld. Dat gaat zo al jaren en dit blijft maar duren. Het zal er wel eens
van komen, maar hij is niet tevreden over de huidige gang van zaken.

09 Financiën - Vaststelling budget 2018 (rapporteringsperiode 2018) - Goedkeuring
Het budget 2018 van de gemeente Hoeselt wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor (A. Capiot, W.
Raskin, G. Thys, B. Vertessen, Y. Croux, M. Vanroy, L. Verjans, J. Schoefs, R. Coenegrachts, G. Achten, W.
Bollen, N. Vangronsveld, W. Hellinx, I. Loyens en J. Barzeele), 5 stemmen tegen (S. Voncken, C. Moors, W.
Callebaut, J. Buysmans en Christiaan Hex) en 0 onthoudingen.
Het resultaat op kasbasis voor 2018 bedraagt + 1.016,00 EUR en de autofinancieringsmarge bedraagt
+ 272.947,00 EUR. Daarmee wordt een financieel evenwicht bereikt. Budget 2018 past in het
aangepast meerjarenplan 2014-2021.
Raadslid J. Buysmans heeft in de krant gelezen dat buurgemeente Bilzen veel verder staat met de
dekkingsgraad van haar rioleringsnetwerk. Voor Hoeselt zou er nog 17 miljoen euro nodig zijn om bij
te benen. Hoe gaat Hoeselt de normen voor riolering halen en waar gaat dit geld vandaan komen?
Verslag gemeenteraad van 21 december 2017

3

Schepen Vertessen antwoordt dat hier volop aan gewerkt wordt. Deze legislatuur zijn reeds enkele
projecten gerealiseerd en de komende jaren komen quasi alle dorpskernen vervolgens aan bod. Er is
jaarlijks een rioleringsproject. De doorlooptijd van een rioleringsproject, d.i. de tijd tussen planning
en realisatie, is echter 4 à 5 jaar. Wie het budget erop naleest, zal terugvinden dat er de komende
jaren heel veel kredieten voorzien zijn om diverse rioleringsprojecten te financieren.
Burgemeester W. Raskin vult aan dat Hoeselt als plattelandsgemeente een minder dicht bebouwd
grondgebied heeft dan een stad als Bilzen. Dat maakt het moeilijker om dekkingsgraad op het vlak
van riolering omhoog te krijgen. Hier wordt echter volop aan gewerkt. Weinig gemeenten zullen
Hoeselt de inspanningen op dit vlak nadoen.
Raadslid S. Voncken betreurt dat er weinig echt eigen keuzes en eigen beleid in het meerjarenplan en
het budget zitten. Op deze manier houdt Hoeselt zijn eigen identiteit niet in stand en profileert het
zich niet als de unieke plattelandsgemeente die het is. Het zijn allemaal heel veilige investeringen.
Het is volgen wat aangereikt wordt en meegaan met wat zich aandient. Dat is te weinig.

10 Sport Hoeselt vzw - Begroting 2018 - Goedkeuring
De begroting 2018 van Sport Hoeselt vzw zoals vastgesteld door de algemene vergadering op 24 oktober
2017 wordt unaniem goedgekeurd. De gemeentelijke werkingstoelage bedraagt 93.000,00 EUR.

11 GC Ter Kommen vzw - Begroting 2018 - Goedkeuring
De begroting 2018 van GC Ter Kommen vzw zoals vastgesteld door de algemene vergadering op 9
november 2017 wordt unaniem goedgekeurd. De gemeentelijke werkingstoelage bedraagt 66.270,00 EUR.

12 Jeugdhuis X vzw - Begroting 2018 - Goedkeuring
De begroting 2018 van Jeugdhuis X vzw zoals vastgesteld door de algemene vergadering op 14 november
2017 wordt unaniem goedgekeurd. De gemeentelijke werkingstoelage bedraagt 5.000,00 EUR.

13 Jeugd - Vervanging van gemeentelijke afgevaardigden in de bestuursorganen van
Jeugdhuis X vzw - Goedkeuring
De gewijzigde samenstelling van de bestuursorganen van Jeugdhuis X vzw wordt unaniem goedgekeurd. De
wijziging betreft de vervanging van gewezen gemeenteraadslid S. Driesen in de Algemene Vergadering en
Raad van Bestuur door zijn plaatsvervanger gemeenteraadslid C. Hex.

14 Lokale Economie - Intergemeentelijke samenwerking wijk-werken - Goedkeuring
De gemeenteraad verklaart zich unaniem akkoord met de oprichting van een interlokale vereniging
rond wijk-werken. Ingevolge de zesde staathervorming werd het huidig PWA-stelsel door het
Vlaamse Gewest hervormd naar wijk-werken. Het nieuwe systeem gaat van start op 1 januari 2018
en hiervoor zal een samenwerkingsverband worden aangaan met Bilzen, Riemst en Voeren.
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De stad Bilzen zal binnen de interlokale vereniging fungeren als beherende gemeente en het
voorzitterschap zal afwisselend worden waargenomen door Hoeselt, Riemst en Bilzen. In het
beheerscomité zal één afgevaardigde van het gemeentebestuur en één afgevaardigde van het
OCMW-bestuur zetelen.

15 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 30 november 2017 - Goedkeuring
De notulen van de gemeenteraad van 30 november 2017 geven geen aanleiding tot opmerkingen en
worden unaniem goedgekeurd.
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u35.
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