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Gemeenteraad van 22 juni 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, Johan Schoefs, Rudi 
Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy Bollen, Nadine Vangronsveld, Inge Loyens 
en Josée Barzeele, raadsleden; 
en Geert Rouffa, gemeentesecretaris 

 
AANWEZIG ZONDER STEMRECHT OVEREENKOMSTIG ART. 31 VAN HET GEMEENTEDECREET: 

Hilde Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen 
 
VERONTSCHULDIGD: Steven Driesen en Wim Hellinx, raadsleden 
 
AFWEZIG: Jos Buysmans, raadslid 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: nihil 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
Voor aanvang van de zitting wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van mevr. Marie-Josée 
Gregoor, moeder van raadslid Serge Voncken en personeelslid Yves Voncken. 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 

IN OPENBARE VERGADERING 
 

 01 Omgeving - Voorlopige vaststelling ontwerp Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) 
'Centrumontwikkeling' - Goedkeuring 

 
De voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Centrumontwikkeling’ wordt unaniem 
goedgekeurd. 
 
Het plan wordt toegelicht door dhr. L. Steenwegen van het studiebureau ‘Urbis et Terra’. Het RUP 
‘Centrumontwikkeling’ bestaat uit 5 deelgebieden waarbij ruimte gecreëerd wordt voor een 
woonzorgcampus in de Gansterenstraat, een woongebied op de site van het voetbalplein van de KVV 
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Hoeselt vzw in de Bergstraat, een cultuurlandschapspark aansluitend op de site van de Motte, een 
landbouwgebied voor akker- of fruitteelten in de omgeving van de ‘Twee Kruisen’ en de transformatie van 
de begraafplaats in de Hoflaan naar een begraafpark. 
 
Raadslid W. Callebaut uit zijn bezorgdheid omtrent de ontsluiting van een woonzorgcentrum in de 
Gansterenstraat. De verkeersdrukte gaat daar nog toenemen door het aan- en afrijden van personeel en 
bezoekers terwijl er in deze straat nu al een mobiliteitsproblematiek is. 
 
Burgemeester W. Raskin antwoordt dat de volledige Gansterenstraat op termijn heringericht en 
heraangelegd wordt gelijktijdig met het rioleringsproject ter plaatse. De locatie voor een woonzorgcentrum 
is ideaal gelegen dicht bij Hoeselt centrum en met een goede aansluiting op de gewestweg N730. 
 
Raadslid W. Callebaut heeft tevens zijn bedenkingen bij de erg kleine woningen die voorzien worden op de 
terreinen aan de Bergstraat. Men plant op die oppervlakte wel heel veel kavels. Hij gelooft wel dat dit idee 
gebaseerd is op een statistische inschatting van de bevolkingsontwikkeling in komende pakweg 30 jaar, 
maar dat is en blijft een dynamisch gegeven en dus zeer moeilijk in te schatten. 
 
Voorzitter F. Capiot vraagt zich af hoeveel planschade de gemeente Hoeselt zal moeten betalen. 
 
Burgemeester W. Raskin geeft aan dat de kwestie planschade zal afgehandeld worden conform de Vlaamse 
wetgeving ter zake, maar dat nu reeds duidelijk is dat er voor Hoeselt geen planschade, maar wel 
planbaten zullen zijn. 
 

 02 Omgeving - Verkoop pastorie Werm - Principiële goedkeuring 
 
Het voorstel tot openbare verkoop van de pastorie van Werm wordt principieel goedgekeurd met 
unanimiteit van stemmen. 
 
De pastorie is gelegen in de Bovenstraat 10 op een perceel met een oppervlakte van 5a13ca. Het pand 
heeft niet langer een publieke functie en is aan renovatie toe. Het gebouw zal openbaar te koop worden 
aangeboden via notaris Knapen (Lanaken) met recht van hoger bod. 
 

 03 Omgeving - Afschaffing deel buurtweg nr. 29 - Definitieve goedkeuring 
 
Het voorstel tot afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 29 wordt definitief goedgekeurd met 
unanimiteit van stemmen. 
 
De afschaffing van deze buurtweg kadert in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de aanleg van een 
recyclagepark en de uitbreiding van de industriezone. 
 

 04 Kerkfabrieken - Rekeningen 2016 - Advies 
 
De rekeningen 2016 van de kerkfabrieken Sint-Stefanus Hoeselt, Sint-Brixius Schalkhoven, Sint-Hubertus 
Sint-Huibrechts-Hern, O.L.V. Maria Middelares (Neder), Sint-Jan-de-Doper Romershoven, Sint-Domitianus 
Werm en Sint-Lambertus Alt-Hoeselt worden met unanimiteit van een gunstig advies voorzien. 
 
Alle rekeningen sluiten met een batig saldo, zijnde: 
kerkfabriek Sint-Stefanus Hoeselt   19.828,19 EUR 
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kerkfabriek Sint-Brixius Schalkhoven   17.098,23 EUR  
kerkfabriek Sint-Hubertus St-Huibrechts-Hern   11.898,32 EUR 
kerkfabriek Maria Middelares (Neder)   27.705,64 EUR 
kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Romershoven   1.771,37 EUR 
kerkfabriek Sint-Domitianus Werm   15.964,49 EUR 
kerkfabriek Sint-Lambertus Alt-Hoeselt   8.583,94 EUR 
 

 05  Overheidsopdrachten - Aanleg stoepen Bilzersteenweg - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor de aanleg van stoepen langs de Bilzersteenweg wordt unaniem goedgekeurd. De opdracht 
omvat het uitvoeren van klinkerwerken voor de aanleg van stoepen tussen de huisnummers 27 en 47. 
 
Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure en wordt begroot op 
49.976,03 EUR incl. btw. 
 
Raadslid S. Voncken vraagt hoe deze beslissing te rijmen valt met het recente stoepenreglement van de 
gemeente Hoeselt. Volgens dat reglement levert de gemeente het materiaal en staan de inwoners zelf in 
voor de werken. In voorliggend geval echter krijgen de bewoners een volledige stoep zonder dat ze zelf 
moeten tussenkomen. 
 
Schepen B. Vertessen antwoordt dat ter plekke nu reeds een verharde stoep ligt. Dit is in de loop der jaren 
echter een lappendeken van materialen geworden en bovendien zijn er erg veel verzakkingen door werken 
aan de nutsleidingen. Door deze investering wil het gemeentebestuur de stoep herstellen en terug een 
egaal beeld creëren. 
 

 06 Financiën - Rapportering financieel beheerder ingevolge GD artikel 166 - Eerste 
semester 2016 - 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 2016. 
 

 07 Financiën - Rapportering financieel beheerder ingevolge GD artikel 166 - Tweede 
semester 2016 - 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 2016. 
 

 08 Financiën - Vaststelling jaarrekening 2016 - Goedkeuring 
 
De jaarrekening 2016 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 2016 wordt vastgesteld als volgt (in EUR): 
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Exploitatiebudget  +     1.852.405,00 
 uitgaven -     8.929.741,00 
 ontvangsten     10.782.146,00 
Investeringsbudget  -        696.392,00 
 uitgaven -        894.092,00 
 ontvangsten           197.700,00 
Andere   +        136.153,00 
 uitgaven -           731.747,00 
 ontvangsten                867.900,00                                                                                
Budgettaire resultaat boekjaar                                                                     =    1.292.167,00 
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar                                      + 6.082.915,00 
Gecumuleerde budgettaire resultaat                                                                 =     7.375.081,00 
Bestemde gelden                                                                     -     1.716.906,00 
Resultaat op kasbasis                                                                     = +  5.658.175,00 
 
Autofinancieringsmarge                                                                     = +  1.238.558,00 
 
Balanstotaal activa      32.972.132,00 
Balanstotaal passiva      32.972.132,00 
 
Operationeel overschot van het boekjaar      +          324.287,00 
Financieel overschot van het boekjaar      +          525.992,00 
Uitzonderlijk overschot van het boekjaar      +          180.669,00 
Overschot van het boekjaar  =    1.030.948,00 
 
Schepen G. Thys licht de jaarrekening 2016 toe en benadrukt dat de gemeente Hoeselt financieel erg 
gezond is. 
 
Raadslid M. Jehaes pleit ervoor om in het gegeven investeringsklimaat met de gunstige 
leningsvoorwaarden meer initiatief te nemen en meer investeringen te doen. Het gaat allemaal veel te 
traag. De voorgenomen projecten schieten niet op. Raadslid S. Voncken treedt hem bij en vindt dat de 
nadruk in de beleidsvoering niet altijd moet liggen op de lage schuldgraad per inwoner. De inwoners van 
Hoeselt kijken naar hoeveel belastingen ze moeten betalen en welke dienstverlening ze daarvoor terug 
krijgen. Hoe je dit concreet doet of organiseert, maakt voor de burgers niet uit. Het beleid moet erop 
gericht zijn om het aangenamer te maken voor de inwoners. 
 
Schepen G. Thys antwoordt dat Hoeselt alles te bieden heeft. Er gebeuren veel openbare werken en op het 
vlak van cultuur, jeugd en sport is er nergens in de buurgemeenten zoveel aanbod als in Hoeselt. 
 
Raadslid S. Voncken deelt deze visie niet. In Bilzen of Riemst zijn de deelgemeenten bijvoorbeeld veel beter 
uitgerust qua infrastructuur. 
 
Raadslid W. Callebaut vindt dat men een gemeente ten dele moet bekijken als een onderneming. Men 
moet investeren - en indien nodig hiervoor lenen - om vooruit te gaan. Als je dat niet doet, ga je achteruit. 
Het aanbod is zeker niet slecht, maar het blijft status quo en kabbelt rustig voort. Inwoners willen weten 
wat ze krijgen voor hun geld. 
 
Burgemeester W. Raskin is ervan overtuigd dat deze beleidsploeg zonder extra schulden te creëren kan 
verwezenlijken wat Bilzen de voorbije jaren gerealiseerd heeft. Via de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP’s) zullen er middelen vrijkomen die dit mogelijk maken. Er is echter 3 à 4 jaar tijd nodig om plannen te 
maken en ze te realiseren. En in dit traject kom je soms tegenslagen tegen. Er spelen veel factoren mee en 
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ook de hogere overheden hebben uiteraard hun zeg in deze ontwikkelingen. Je hebt niet alles onder 
controle en moet soms een stap terug zetten om dan terug vooruit te gaan. Dit is eigen aan het 
ontwikkelen van RUP’s. Schepen G. Thys voegt hier nog aan toe dat het de Vlaamse regering is die de 
gemeente via de beheers- en beleidscyclus (BBC) dwingt tot soberheid. De autofinancieringsmarge moet 
onder controle gehouden worden. 
 

 09 Personeel - Samenwerkingsovereenkomst vzw IN-Z - Goedkeuring 
 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hoeselt en de vzw IN-Z in het kader van het decreet 
Lokale Diensteneconomie wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De samenwerking bestaat uit de terbeschikkingstelling van 3 voltijdse arbeidskrachten van de vzw IN-Z die 
ingezet zullen worden bij de Technische Dienst voor werkzaamheden rond onderhoud (onkruidverdelging, 
zwerfvuilopruiming, speeltuinen, plantsoenen, e.a.). De overeenkomst wordt gesloten voor de periode van 
1 september 2017 t.e.m. 31 december 2021 (5 jaar) en de kostprijs voor de gemeente Hoeselt bedraagt 
15.000,00 EUR per arbeider. De financiering gebeurt volgens het klaverbladmodel waarbij de loonkosten 
deels gedragen worden door de hogere overheid (sociale tewerkstelling) en de gemeente. 
 
Raadslid W. Callebaut kan zich vinden in deze samenwerking, maar vraagt zich af wat er met deze mensen 
gebeurt nadat de 5 jaar voorbij zijn. Dit is toch hoogst onzeker voor zowel werkgever als werknemer. 
 
Schepen B. Vertessen geeft aan dat het afbouwscenario op de Technische Dienst waarbij 2 
gepensioneerden vervangen worden door 1 nieuw personeelslid in de toekomst gehandhaafd blijft. Hij 
blijft ook voorstander van het extra uitbesteden van werken wanneer dit opportuun is. Echter zo zullen er 
ook kansen komen om arbeidskrachten van de vzw IN-Z te laten doorstromen als ze goed presteren. 
 

 10 Cultuur - GC Ter Kommen vzw - Jaarrekening 2016 - Goedkeuring 
 
De jaarrekening 2016 van GC Ter Kommen vzw zoals vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 11 mei 
2017 wordt unaniem goedgekeurd. De jaarrekening sluit af met een negatief resultaat van 10.185,59 EUR. 
 

 11 Sport - vzw Sportcentrum Hoeselt - Jaarrekening 2016 - Goedkeuring 
 
De jaarrekening 2016 van vzw Sportcentrum Hoeselt zoals vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 2 
mei 2017 wordt unaniem goedgekeurd. De jaarrekening sluit af met een negatief resultaat van 15.412,90 
EUR. 
 

 12 Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Jaarrekening 2016 - Goedkeuring 
 
De jaarrekening 2016 van Jeugdhuis X vzw zoals vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 9 mei 2017 
wordt unaniem goedgekeurd. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van 4.971,14 EUR. 
 

 13 Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Aanpassing statuten - Goedkeuring 
 
Het voorstel tot aanpassing van de statuten van Jeugdhuis X vzw wordt unaniem goedgekeurd.  
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De aanpassing van de statuten betreft een administratieve update op aangeven van het Vlaams Studie- & 
Documentatiecentrum (VSDC) voor vzw’s. 
 

 14 Secretariaat - Bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor 
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van Inter-media - 
Goedkeuring 

 
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Inter-media d.d. 3 juli 2017 wordt unaniem 
goedgekeurd. Raadslid R. Coenegrachts, die bij aanvang van de legislatuur werd aangesteld als 
afgevaardigde in deze vereniging, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de agenda 
van deze vergadering. 
 

 15 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 1 juni 2017 - Goedkeuring 
 
De notulen van de gemeenteraad van 1 juni 2017 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden 
unaniem goedgekeurd. 
 
ALVORENS DE VERGADERING TE SLUITEN WORDT EERST NOG HET PUNT IN BEHANDELING GENOMEN 
ZOALS TOEGEVOEGD DOOR RAADSLID J. BARZEELE NAMENS DE FRACTIE CDH BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 
22 EERSTE LID VAN HET GEMEENTEDECREET. 
 

 16 Onderzoek naar noodzaak van een fusie - Goedkeuring 
 
‘Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 t.e.m. 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
en latere wijzigingen. 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Gelet op het decreet ‘Vrijwillige samenvoeging van gemeenten’ van 24 juni 2016, inzonderheid de artikelen 
7 en 8. 
 
Overwegende dat de verwachtingen ten aanzien van de lokale besturen sterk zijn toegenomen: enerzijds 
worden vertrekkende vanuit het versterken van de lokale autonomie, steeds meer bevoegdheden vanuit 
de Vlaamse overheid gedecentraliseerd naar de lokale besturen en anderzijds verwachten burgers veilige 
en aantrekkelijke dorpskernen, veel en diverse mogelijkheden voor vrijetijdsbeleving, een kwaliteitsvolle 
(digitale) dienstverlening, snelle communicatie,… 
 
Overwegende dat ook de maatschappelijke uitdagingen voor de lokale besturen steeds complexer worden: 
de verhouding tussen taakstelling en de beschikbare middelen (financieel en personeel) staat op spanning. 
 
Overwegende dat de schaalvergroting reeds plaats vond in tal van domeinen zoals veiligheid, sociale 
huisvesting, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening,… 
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Overwegende dat het beleid van de Vlaamse Regering zich er toe strekt om vrijwillige samenvoeging van 
gemeenten te stimuleren als een middel om de lokale bestuurskracht te verhogen: de schuldovername 
door de Vlaamse overheid ten belope van maximaal 500 euro schuld per inwoner, en de waarborgregeling 
dat de nieuwe gemeente minstens evenveel uit het gemeentefonds zal ontvangen als wat de 
samengevoegde gemeenten elk apart ontvingen, zijn financiële stimulansen die de nieuwe gemeente extra 
beleidsruimte zal kunnen bieden. Overwegende dat het de wens en de verantwoordelijkheid van een 
gemeentebestuur moet zijn om ook in de toekomst een daadkrachtig bestuur te vormen met een 
kwalitatief hoogstaande dienstverlening voor de inwoners. 
 
Overwegende dat de gemeenteraad van Hoeselt zich de vraag moet stellen of deze initiatieven ook voor 
haar van toepassing zijn. 
 
Om de belangen van de burgers van Hoeselt goed te kunnen behartigen is een besluit nemen over zo een 
importante vraag geen eenvoudige zaak. Immers veel moet worden afgewogen en dat dient dan te 
geschieden op basis van feiten en met inachtneming van eventuele emoties. Maar juist omdat het de eigen 
gemeente betreft is het noodzakelijk om eerst een deugdelijk onderzoek te laten uitvoeren. Zo een 
onderzoek zou een eventuele fusie-noodzaak moeten belichten en daarbij de voor en tegen argumenten in 
kaart brengen. De vraag die daarbij centraal moet staan is: kan de gemeente Hoeselt op den duur 
zelfstandig blijven functioneren en heeft ze daarbij voldoende slagkracht. Hoe zijn de burgers van Hoeselt 
het beste bediend. Het onderzoek moet zich niet alleen beperken tot een eventuele fusie tussen Hoeselt 
en Bilzen maar ook een fusie met andere omliggende gemeenten moet overwogen worden. Alleen op basis 
van deugdelijk onderzoek, uit te voeren door een neutrale autoriteit, kan de gemeenteraad een besluit 
doen nemen over een eventuele noodzaak van een fusie. 
 
Wij stellen dan ook voor te besluiten dat een onderzoek, zoals hierboven omschreven, wordt uitgevoerd en 
dat de opdracht daartoe wordt verstrekt aan professor Johan Ackaert van de Universiteit Hasselt. Professor 
Ackaert is een autoriteit op dit vlak en waarborgt de nodige neutraliteit. Hij is zo wat de enige die zulk 
onderzoek kan uitvoeren. Hij werd bovendien reeds aangesteld met een soortgelijke opdracht door de 
gemeenten Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt zodat hij niet van nul moet starten en de voor deze 
gemeenten verzamelde informatie indien nuttig kan aanwenden voor de gemeente Hoeselt. Professor 
Ackaert zal samen met de gemeentesecretaris, de gemeentelijke budgetbeheerder en een speciaal op te 
richten gemeentelijke commissie de nodige analyse maken en zal hiervoor worden bijgestaan door de 
expertise van Binnenlandse Aangelegenheden. 
 
Overwegende dat de actie niet kadert in het meerjarenplan 2014-2019. 
 
Overwegende dat dit besluit op zich kredieten vereist. 
 
Dat deze dan ook moeten worden ingeschreven bij de eerstvolgende begrotingswijziging. 
 
Gelet op de openbare stemming waarvan de uitslag als volgt is. 
° aantal stemmen voor          met name 
° aantal stemmen tegen        met name 
° aantal onthoudingen            met name 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad hecht zijn principiële goedkeuring aan een onderzoek naar de noodzaak van een fusie. 
 
Artikel 2 
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De gemeenteraad stelt hiervoor aan professor Johan Ackaert van de Universiteit van Hasselt. 
 
Artikel 3 
Een speciale gemeentelijke commissie wordt opgericht om samen met de secretaris en de gemeentelijke 
budgetbeheerder een analyse te maken met professor Ackaert. 
 
Artikel 4 
De nodige kredieten worden ingeschreven voor dit onderzoek bij de eerstvolgende begrotingswijziging. 
 
Artikel 5 
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven dit besluit uit te voeren. 
 
Artikel 6 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse Regering en de provincie Limburg‘ 
 
Raadslid J .Barzeele, namens de fractie cdh, licht het bijgevoegde agendapunt toe. 
 
Burgemeester W. Raskin wenst hierop te reageren en wijst er op dat het niet voor het eerst is dat cdh en 
voorzitter F. Capiot initiatief neemt betreffende fusioneren met Bilzen. De eerste keer was met een flyer 
van cdh huis aan huis bedeeld. Daarna was er een bijgevoegd agendapunt op de gemeenteraad van cdh 
betreffende goedkeuring volksraadpleging. Dit voorstel haalde geen meerderheid. Ondanks voorzitter te 
zijn van de gemeenteraad legde voorzitter F. Capiot zich niet neer bij deze democratische beslissing wat 
uitzonderlijk genoemd mag worden. Opnieuw bedeelde cdh een flyer huis aan huis. Vervolgens kwam er 
een vraag aan het schepencollege om toelating en de juiste documenten voor het verzamelen van 
handtekeningen om een volksraadpleging af te dwingen. Om dit kracht bij te zetten werd er zelfs een 
verbond aangegaan met Johan Sauwens, een Bilzerse politicus, die in ons eigen Hoeseltse cultureel 
centrum de Hoeselaren kwam uitleggen hoe het moet. De nodige handtekeningen blijven echter 
achterwege. Een volksraadpleging zou de gemeente Hoeselt bovendien meer dan 40.000,00 EUR gekost 
hebben, geld van de Hoeselaren. Een volksraadpleging waarvan geweten is dat op vrijwillige basis nergens 
meer dan 40% komt opdagen. En stel dat hierbij 21% voor is en 19% tegen… Wat dan? Het kan toch niet 
dat een populatie van 20% voor of 20% tegen een advies kan geven over wat een gemeentelijke overheid 
moet doen. En nu de volgende zet op deze gemeenteraad. De vraag tot goedkeuring van een studie om te 
fusioneren. Dit is zo doorzichtig: het aanstellen van een professor die zich reeds eerder, zelfs jaren terug, 
een voorstander heeft getoond van fusies in Vlaanderen. 
 
Het is volgens burgemeester W. Raskin zeer duidelijk dat er momenteel geen enkele wil is om te 
fusioneren. Ook niet bij Bilzen of bij Riemst trouwens. Op een recente gemeenteraad in Bilzen stemden alle 
meerderheidspartijen tegen een fusie. En in Riemst, met een volstrekte meerderheid CD&V, denkt men er 
nog niet aan. Zelfs de oppositie in Riemst, met de voorzitter van Vlaams parlement, wil dit niet. Een 
opiniepeiling georganiseerd door Het Belang van Limburg gaf duidelijk aan dat maar liefst 73% van de 
Limburgers tegen fusies is. In Hasselt/Genk is maar liefst 80% tegen. 
 
Wel wenst burgemeester W. Raskin als gemeente Hoeselt in te zetten op een verregaande samenwerking 
tussen Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren. Hiervoor hebben de eerste gesprekken dan ook al plaats 
gevonden. Dit is een betere optie dan fusioneren. We besparen hetzelfde, werken alleen samen in dingen 
waar we allemaal voordeel bij hebben, voorkomen een indrukwekkende stijging van de Hoeseltse schuld 
per inwoner en behouden onze eigenheid om te beslissen wat we doen en laten. 
 
Burgemeester W. Raskin benadrukt dat zelfs de Vlaamse CD&V bij monde van hun voorzitter bevestigde 
dat de tijd niet rijp is voor fusies en dat zij wensen dat ook in de komende regeerperioden de mogelijkheid 
blijft bestaan om vrijwillig te fusioneren onder dezelfde voorwaarden. De komende gemeenteraads-
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verkiezingen zijn de juiste en enige wijze om aan de bevolking te vragen om al dan niet te fusioneren. 
Iedere partij plaatst haar mening en haar visie in haar verkiezingsprogramma en iedere kiesgerechtigde 
beslist mee op een democratische wijze. De Hoeseltse bevolking verdient om haar mening in 2018 duidelijk 
te maken via haar stem bij de verkiezingen. 
 
Schepen B. Vertessen wenst hier namens N-VA Hoeselt aan toe te voegen dat het al langer bekend is dat de 
N-VA nationaal voorstander is van schaalvergroting. Echter is dit niet het geschikte moment om hier mee te 
starten. Zelfs een studie is verloren moeite nu. Vorige maand heeft de voltallige meerderheid in Bilzen de 
vraag tot opstart van een fusie met Hoeselt van tafel geveegd. Om verdere stappen te ondernemen is er 
een partner nodig. Trouwplannen maken doe je immers niet eenzijdig. In Hoeselt wordt er gewerkt aan de 
inkanteling van het OCMW in de gemeentelijke structuur. Hier gaat momenteel de energie naartoe. Om 
verdere stappen te ondernemen is het te laat in de legislatuur. Het draagvlak is overigens te klein op dit 
moment. Laten we de geesten nog wat laten rijpen en we zullen zien wat de toekomst brengt. Ons nu laten 
leiden door politieke emotie is niet goed. Momenteel is ook N-VA voorstander van verregaande 
samenwerking over de gemeentegrenzen heen. Samen met Bilzen, Riemst en Voeren heeft Hoeselt aan 
tafel gezeten om samenwerkingen op te starten. We werken nu al erg goed samen met deze partners in de 
brandweerzone, de politiezone en andere samenwerkingsverbanden. Laten we hier een constructieve 
schaalvergroting van maken door de samenwerkingsakkoorden zoals die er nu reeds zijn voor de uitleen 
van materialen en personeel van de technische diensten uit te breiden. In dit voorstel kan elke 
bovengenoemde gemeente zich vinden en zo werken we naar elkaar toe in de toekomst. 
 
Voorzitter F. Capiot noemt de aangehaalde samenwerking binnen de politiezone een ramp. Alle 
dienstverlening en zeggenschap is naar Bilzen verhuist. Het politiekantoortje dat hier is overgebleven in 
Hoeselt centrum is een schande. En dat professor Ackaert pro fusie is, is een zekerheid, maar dat is ook 
logisch. Je vindt in heel Vlaanderen geen prof die tegen fusie is. Het gemeentebestuur kiest op deze manier 
voor een gedwongen huwelijk in plaats van voor een vrijwillig huwelijk. Tegen 2024 zal men de fusies 
verplichten en zal de naam Hoeselt verdwijnen. 
 
Raadslid W. Callebaut vindt dat de basis van democratie bestaat uit het luisteren naar de mensen in de 
straat. Men moet niet te veel vergelijken met andere gemeenten. Mensen op de straat de kans niet geven 
om zich uit te spreken over deze kwestie is een gemiste kans. Hiervoor moet men niet wachten op de 
verkiezingen. 
 
Raadslid S. Voncken vraagt zich af waarom men eigenlijk geen studie zou doen, waarom men eigenlijk geen 
volksraadpleging zou organiseren. Je kan achteraf met de resultaten en de verkregen informatie nog altijd 
alle kanten op. Nu gedraagt het bestuur zich alsof men de waarheid in pacht heeft. De gemeente zou zich 
hier nederiger in op moeten stellen. 
 
Het voorstel van cdh om een onderzoek te doen naar de noodzaak van een fusie en hiervoor professor J. 
Ackaert van de Universiteit Hasselt aan te stellen om dit samen met een speciale gemeentelijke commissie 
uit te voeren wordt niet goedgekeurd gelet op volgende stemming van de gemeenteraad: 6 stemmen voor 
(A. Capiot, S. Voncken, C. Moors, W. Callebaut, M. Jehaes en J. Barzeele), 11 stemmen tegen (W. Raskin, G. 
Thys, B. Vertessen, Y. Croux, M. Vanroy, L. Verjans, J. Schoefs, R. Coenegrachts, W. Bollen, N. Vangronsveld 
en I. Loyens) en 1 onthouding (G. Achten). 
 
 
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 21u20. 
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