GEMEENTE HOESELT
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Verslag van de vergadering van de
Gemeenteraad van 23 februari 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, Steven Driesen, Jos
Buysmans, Johan Schoefs, Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy Bollen,
Nadine Vangronsveld, Wim Hellinx, 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: nihil
AFWEZIG: nihil
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Nadine Vangronsveld, raadslid, vanaf agendapunt 2
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil
De vergadering wordt geopend om 20u00.

IN OPENBARE VERGADERING
01 Mobiliteit - Aanpassing gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer inzake
de snelheidsremmende wegversmallingen in de Oude Nederbaan en de
Nederstraat - Goedkeuring
De aanpassing van het gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer inzake de snelheidsremmende
wegversmallingen in de Oude Nederbaan en de Nederstraat wordt unaniem goedgekeurd.
Nu de wegwerkzaamheden aan de gewestweg N730 Bilzen-Hoeselt afgerond zijn en de Gansterenstraat
en Oude Nederbaan niet langer dienst moeten doen als omleidingsweg, zullen de wegversmallingen in
de Oude Nederbaan hersteld worden. Van het terugplaatsen van de rijbaankussens in zowel de Oude
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Nederbaan als in de Nederstraat wordt afgezien daar deze verkeersplateaus voor overlast en
lawaaihinder zorgen.

02 Overheidsopdrachten - Samenaankoop van aardgas en elektriciteit in de periode
2019-2021 - Principiële goedkeuring
De gemeenteraad verklaart zich unaniem principieel akkoord met een deelname van de gemeente
Hoeselt aan de samenaankoop van energie (aardgas & elektriciteit) voor de periode van 1 januari 2019
t.e.m. 31 december 2020.
De voorbereiding en organisatie van een nieuwe raamovereenkomst wordt uitgevoerd door Infrax en
staat open voor zowel de provinciale instellingen als de gemeente- en aanverwante openbare besturen
van de provincie Limburg. Infrax wordt gemandateerd om de aanbestedingsprocedure te voeren.

03 Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen nieuwe parketvloer spiegelzaal SC Ter
Kommen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Het bestek voor de levering en plaatsing van een nieuwe partketvloer in de spiegelzaal van SC Ter
Kommen wordt unaniem goedgekeurd.
Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking en wordt begroot op 23.000,00 EUR incl. btw.
Raadslid R. Coenegrachts verlaat de zitting wegens persoonlijk en rechtstreeks belang.

04 Financiën - Gemeentelijke investeringstoelage aan vzw Het Werm Huis Goedkeuring
Een gemeentelijke investeringstoelage van 100.000,00 EUR aan vzw Het Werm Huis wordt unaniem
goedgekeurd.
De toelage zal aangewend worden voor de medefinanciering van de geplande renovatiewerken van de
huidige lokale parochiezaal in Werm.
Raadslid S. Driesen merkt op dat de 100.000,00 EUR die de gemeente Hoeselt ter beschikking stelt
gefinancierd wordt door alle Hoeselaren via belastingen. Waarom staat in de voorwaarden van dit
agendapunt dan dat het gebouw minstens open moet staan voor alle huidige en toekomstige
verenigingen actief in Werm? Best Hoeselt stelt voor om dit open te trekken naar alle Hoeselaren.
Schepen G. Thys licht toe dat deze voorwaarde erin is gezet op vraag van de vzw Het Werm Huis en dat
het schepencollege zich hier in kon vinden omdat ook het grootste deel van de financiering uit Werm
komt. Maar voor alle duidelijkheid, er staat ‘minstens’ dus de bedoeling is dat het wel degelijk voor
iedereen toegankelijk is.
Burgemeester W. Raskin bevestigt dat de afspraken gemaakt zijn binnen de context dat iedereen dit
gebouw mag en kan gebruiken, maar dat men voorrang geeft aan verenigingen of inwoners van Werm.
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Op vraag van Best Hoeselt beslist de gemeenteraad met unanimiteit om deze voorwaarde aan te passen
en in de beslissing op te nemen dat het gebouw open moet staan voor alle Hoeselaren en/of alle
Hoeseltse verenigingen met een voorrangsregeling voor inwoners van of verenigingen actief in Werm.
Raadslid R. Coenegrachts neemt terug deel aan de vergadering.

05 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 26 januari 2017 - Goedkeuring
De notulen van de gemeenteraad van 26 januari 2017 geven geen aanleiding tot opmerkingen en
worden unaniem goedgekeurd.

IN BESLOTEN VERGADERING
06 Secretariaat - Rapport organisatie-audit Audit Vlaanderen - Kennisgeving
Kennis wordt genomen van het rapport d.d. 21 december 2016 van Audit Vlaanderen betreffende de
organisatie-audit bij de gemeente Hoeselt.
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u40.
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