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GEMEENTE HOESELT 
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Verslag van de vergadering van de  
Gemeenteraad van 21 juni 2018 

 
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, Marc Jehaes, Wendy Bollen, Wim Hellinx, Josée Barzeele en 
Christiaan Hex, raadsleden; 

 en Geert Rouffa, algemeen directeur. 
 
AANWEZIG ZONDER STEMRECHT OVEREENKOMSTIG ART. 31 VAN HET GEMEENTEDECREET: 

Hilde Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen 
 
VERONTSCHULDIGD: Nadine Vangronsveld en Inge Loyens, raadsleden 
 
AFWEZIG: nihil 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Jos Buysmans, raadslid, vanaf agendapunt 3 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 

IN OPENBARE VERGADERING 
 

 01 Omgeving - IGS Woonfocus - Financieel verslag 2017 en tussentijds rapport 
Woonfocus 2017-2018 - Goedkeuring 

 
Het financieel verslag 2017 en het tussentijds rapport van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
(IGS) Woonfocus worden unaniem goedgekeurd. 
 
Als partner van dit samenwerkingsverband kan de gemeente Hoeselt rekenen op ondersteuning van de 
vzw Stebo bij de ontwikkeling en realisatie van het lokaal woonbeleid. Burgemeester W. Raskin licht de 
kerncijfers uit het activiteitenverslag toe. 
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 02 Omgeving - Verkoop perceel grond achter de pastorie van Romershoven - 
Goedkeuring 

 
De verkoop door de gemeente Hoeselt van een perceel grond gelegen achter de vroegere pastorie van 
Romershoven aan de provincie Limburg wordt unaniem goedgekeurd. Het betreft een strook grond van 
728m² met een waarde van 8.750,00 EUR. Deze verkoop kadert in de plannen van de provincie Limburg 
voor de aanleg van een overstromingszone aan de Winterbeek. 
 

 03 Overheidsopdrachten - Verbouwing bibliotheek naar chirolokalen: ruwbouw - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor de verbouwingswerken (perceel ruwbouw) van de huidige gemeentelijke bibliotheek tot 
chirolokalen wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en wordt begroot op 120.377,31 EUR incl. btw. 
 

 04 Overheidsopdrachten - Verbouwing bibliotheek naar chirolokalen: elektriciteit - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor de verbouwingswerken (perceel elektriciteit) van de huidige gemeentelijke bibliotheek tot 
chirolokalen wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en wordt begroot op 43.884,28 EUR incl. btw. 
 

 05 Overheidsopdrachten - Verbouwing bibliotheek naar chirolokalen: HVAC - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor de verbouwingswerken (perceel HVAC) van de huidige gemeentelijke bibliotheek tot 
chirolokalen wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en wordt begroot op 38.805,91 EUR incl. btw. 
 

 06 Overheidsopdrachten - Verbouwing bibliotheek naar chirolokalen: afwerking - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor de verbouwingswerken (perceel afwerking) van de huidige gemeentelijke bibliotheek tot 
chirolokalen wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en wordt begroot op 153.667,74 EUR incl. btw. 
 
Raadslid C. Hex vraagt naar de vooropgestelde timing van deze werken. 
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Schepen Y. Croux licht toe dat het schepencollege de komende weken aannemers zal aanschrijven om 
offertes in te dienen. Zodra deze beoordeeld zijn volgt er een gunning en kan de werkplanning gemaakt 
worden. In het beste geval kunnen de werken starten in september/oktober aanstaande. 
 
Raadslid Hex vraagt of de Chiro Hoeselt centrum - naar analogie met de Chiro Hern - tussenkomt in de 
kosten van de verbouwingswerken. 
 
Schepen Y. Croux antwoordt dat zij in principe de verfwerken en de kitchenette op de benedenverdieping 
voor hun rekening zullen nemen. Het scenario van de chirolokalen in Sint-Huibrechts-Hern wordt inderdaad 
overwogen waarbij de inbreng van de Chiro vervolgens zou worden afgetrokken van de nog te bepalen 
huurprijs. Dit moet evenwel nog in concreto besproken worden evenals de praktische afspraken inzake de 
uitbating van de lokalen. Hier wordt de komende weken en maanden werk van gemaakt. 
 

 07 OCMW - Jaarrekening en toelichting 2017 - Kennisgeving 
 
Kennis wordt genomen van jaarrekening 2017 met de bijhorende toelichting van het OCMW Hoeselt. 
 
Het budgettair resultaat is positief en bedraagt 106.390,00 EUR. Het resultaat op kasbasis bedraagt 
948.088,00 EUR. De autofinancieringsmarge is 172.804,00 EUR. 
 

 08 Financiën - Rapportering financieel beheerder ingevolge GD artikel 166 - 1ste 
semester 2017 - Kennisgeving 

 
In toepassing van artikel 166 van het Gemeentedecreet wordt kennis genomen van het rapport van de 
financieel beheerder inzake de uitvoering van haar taak van voorafgaande controle van de wettigheid en 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen gedurende het 1ste semester 2017. 
 

 09 Financiën - Rapportering financieel beheerder ingevolge GD artikel 166 - 2de semester 
2017 - Kennisgeving 

 
In toepassing van artikel 166 van het Gemeentedecreet wordt kennis genomen van het rapport van de 
financieel beheerder inzake de uitvoering van haar taak van voorafgaande controle van de wettigheid en 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen gedurende het 2de semester 2017. 
 

 10 Financiën - Vaststelling jaarrekening 2017 - Goedkeuring 
 
De jaarrekening 2017 van de gemeente Hoeselt, samengesteld uit de beleidsnota, de financiële nota en de 
samenvatting van de algemene rekeningen met de balans en staat van opbrengsten en kosten wordt 
unaniem goedgekeurd. De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld als volgt (in EUR): 
 
Exploitatiebudget  +     1.884.428,00 
 uitgaven     - 8.729.582,00 
 ontvangsten     10.614.010,00 
Investeringsbudget  -       1.231.758,00 
 uitgaven     - 1.315.346,00 
 ontvangsten              83.588,00 
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Andere   +        250.983,00 
 uitgaven -           602.675,00 
 ontvangsten                853.658,00                                                                                
Budgettaire resultaat boekjaar                                                                     =     903.653,00 
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar                                      + 7.375.081,00 
Gecumuleerde budgettaire resultaat                                                                 =     8.278.735,00 
Bestemde gelden                                                                     -     745.058,00 
Resultaat op kasbasis                                                                     = +  7.533.677,00 
 
Autofinancieringsmarge                                                                     = +  1.385.411,00 
 
Balanstotaal activa      35.597.807,00 
Balanstotaal passiva      33.597.807,00 
Operationeel overschot van het boekjaar      +          396.721,00 
Financieel overschot van het boekjaar      +          531.408,00 
Uitzonderlijk overschot van het boekjaar      +          427.690,00 
Overschot van het boekjaar  =    500.439,00 
 
Schepen G. Thys licht de jaarrekening 2017 toe en benadrukt dat de gemeente Hoeselt financieel gezond is. 
 
Raadslid M. Jehaes merkt op dat de lopende zaken - opgenomen in het gedeelte exploitatie - correct 
ingeschat worden en goed verlopen. In het gedeelte investeringen is dit echter totaal anders. Slechts 16% 
van wat men zich voorgenomen had, is ook effectief uitgevoerd. Er is voor maar liefst 6 miljoen EUR aan 
investeringen doorgeschoven naar het boekjaar 2018. Dit is - zacht uitgedrukt - een serieuze vertraging op 
de plannen. Ofwel heeft men het niet goed ingeschat ofwel heeft men zijn plannen niet uitgevoerd. Het is 
alleszins niet normaal en niet goed te praten. 
 
Schepen G. Thys antwoordt dat veel werken met vertraging kampen. Burgemeester W. Raskin vult aan dat 
grote werken gespreid worden over verschillende jaren en door het nieuwe systeem van de beleids- en 
beheerscyclus (BBC) worden doorgeschoven naar volgende jaren. Zo komen bijvoorbeeld bepaalde 
facturen laattijdig toe waardoor ze geboekt worden in het volgende boekjaar. Het ligt aan dit systeem. 
 
Raadslid S. Voncken zegt dat hij hier geen boodschap aan heeft. De Hoeselaar betaalt evenveel of zelfs 
meer belastingen dan in andere gemeenten, maar er wordt hier minder uitgevoerd. Een inwoner kijkt naar 
hoeveel hij betaalt en wat hij er voor terug krijgt. Hoe je dit financieel doet, interesseert hem niet. 
 

 11 Cultuur - GC Ter Kommen vzw - Jaarrekening 2017 - Goedkeuring 
 
De jaarrekening 2017 van GC Ter Kommen vzw zoals vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 24 mei 
2018 wordt unaniem goedgekeurd. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van 29.569,04 EUR. 
 

 12 Sport - vzw Sportcentrum Hoeselt - Jaarrekening 2017 - Goedkeuring 
 
De jaarrekening 2017 van vzw Sportcentrum Hoeselt zoals vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 4 
juni 2018 wordt unaniem goedgekeurd. De jaarrekening sluit af met een negatief resultaat van 29.834,25 
EUR. 
 
Schepen Y. Croux licht toe dat er 3 oorzaken zijn voor dit tekort. In de eerste plaats zijn er meer 
sportactiviteiten georganiseerd dan oorspronkelijk voorzien met een kostprijs van ±11.000,00 EUR. 
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Daarnaast heeft het zwembad te kampen gehad met een waterlek ter waarde van ±10.000,00 EUR. En 
tenslotte heeft men frequent beroep moeten doen op interimarbeid om ziekteverloven op te vangen 
(±13.000,00 EUR). 
 
Raadslid S. Voncken dringt erop aan om het personeel opdracht te geven om met name de meterstanden 
van gas, water en elektriciteit nauwlettend(er) in het oog te houden. 
 

 13 Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Jaarrekening 2017 - Goedkeuring 
 
De jaarrekening 2017 van Jeugdhuis X vzw zoals vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 6 juni 2018 
wordt unaniem goedgekeurd. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van 2.369,35 EUR. 
 

 14 Personeel - Vaststelling van de functiebeschrijving van adjunct-financieel directeur - 
Goedkeuring 

 
De functiebeschrijving van de adjunct-financieel directeur van de gemeente Hoeselt wordt unaniem 
goedgekeurd. Conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur zal de adjunct-financieel directeur 
bijstand verlenen aan de financieel directeur bij de vervulling van zijn/haar ambt. 
 

 15 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 31 mei 2017 - Goedkeuring 
 
De notulen van de gemeenteraad van 31 mei 2018 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden 
unaniem goedgekeurd. 
 
VOORAF AAN DE BESLOTEN VERGADERING WORDT BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 22 EERSTE LID VAN HET 
GEMEENTEDECREET HET AGENDAPUNT IN BEHANDELING GENOMEN ZOALS TOEGEVOEGD DOOR 
RAADSLID SERGE VONCKEN NAMENS DE FRACTIE BEST HOESELT. 
 

 15.01 Gemeentelijk bermbeheer 
 
“Reeds vanaf begin mei worden op verschillende plaatsen in onze gemeente bermen gemaaid. Dit terwijl 
het Vlaamse bermdecreet voorschrijft dat er pas vanaf 15 juni een eerste en vanaf 15 september een 
tweede keer mag gemaaid worden. Enkel bij wijze van uitzondering mag hier om veiligheidsredenen van 
afgeweken worden. Ik wil aandringen om de regelgeving ter zake correct na te leven.“ 
 
Schepen B. Vertessen licht toe dat het bermdecreet inderdaad bepaalt dat wegbermen een eerste keer 
gemaaid mogen worden vanaf 15 juni en een tweede keer vanaf 15 september. Hierop kan een 
uitzondering gemaakt worden o.w.v. veiligheidsredenen. De gemeenten echter die over een 
bermbeheersplan beschikken - waaronder Hoeselt - mogen bepaalde stukken berm 1 maand vroeger 
maaien. Hierdoor krijgen specifieke soorten bloemen meer kansen om te bloeien met meer diversiteit tot 
gevolg. Dit plan werd in 2010 onder bevoegdheid van toenmalige schepenen S. Voncken en S. Driesen 
opgemaakt en geactualiseerd. En tot op de dag van vandaag wordt dit plan zo uitgevoerd. 
 
Raadslid S. Voncken betwist dit. Hij is uiteraard op de hoogte van het bermbeheersplan van de gemeente 
Hoeselt. Het wordt echter niet meer gevolgd. Nu worden systematisch alle wegbermen gemaaid. En 
veiligheidsredenen spelen hier op de meeste plaatsen niet. Veel bermen worden door de landbouwers 
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zelfs gewoon weg geakkerd. Raadslid S. Voncken vraagt nadrukkelijk om het bermbeheersplan correct toe 
te passen. 
 
Burgemeester W. Raskin benadrukt dat het plan perfect wordt toegepast en uitgevoerd. Veel wegbermen 
liggen er netjes en proper bij en zijn begroeid met mooie wilde bloemen. 
 

IN BESLOTEN VERGADERING 
 
VOOR AGENDAPUNTEN 16 EN 17 WORDT MET UNANIMITEIT OVEREENGEKOMEN GEEN GEBRUIK TE 
MAKEN VAN STEMBILJETTEN. DE GEMEENTERAAD VERKLAART ZICH TEVENS UNANIEM AKKOORD MET DE 
VOORGEDRAGEN KANDIDATEN EN DIT ZONDER STEMMING. 
 

 16 Personeel - Aanstelling van een financieel directeur met ingang van 1 augustus 2018 - 
Goedkeuring 

 
De aanstelling van de huidig financieel beheerder van de gemeente Hoeselt, mevr. C. Brouns, als financieel 
directeur van de gemeente Hoeselt met ingang van 1 augustus 2018 in vast en statutair verband in een 
voltijdse betrekking wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De eedaflegging in handen van de voorzitter van de gemeenteraad zal plaatsvinden tijdens de 
eerstvolgende openbare vergadering van de gemeenteraad. 
 

 17 Personeel - Aanstelling van een adjunct-financieel directeur met ingang van 1 
augustus 2018 - Goedkeuring 

 
De aanstelling van de huidig financieel beheerder van het OCMW Hoeselt, mevr. A. Stulens, als adjunct-
financieel directeur van de gemeente Hoeselt met ingang van 1 augustus 2018 in vast en statutair verband 
in een deeltijdse betrekking (0,4 VTE) wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De eedaflegging in handen van de voorzitter van de gemeenteraad zal plaatsvinden tijdens de 
eerstvolgende openbare vergadering van de gemeenteraad. 
 
 
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u50. 
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