GEMEENTE HOESELT
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Verslag van de vergadering van de
Gemeenteraad van 23 juni 2016
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, 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: Nadine Vangronsveld, raadslid, is verontschuldigd
AFWEZIG: nihil
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Marc Jehaes, raadslid, is aanwezig vanaf agendapunt 2
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil
De vergadering wordt geopend om 20u00.

IN OPENBARE VERGADERING
01 ROP - Erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Hoeselt en de vzw Parochiale
Werken van het Dekenaat Bilzen betreffende een perceel met gebouwen gelegen
langs de Dorpsstraat - Goedkeuring
Het voorstel van de vzw Parochiale Werken van het Dekenaat Bilzen om de parochiale lokalen achter de
huidige bibliotheek in de Dorpsstraat in erfpacht te geven aan de gemeente Hoeselt wordt unaniem
goedgekeurd.
De vzw Parochiale Werken wenst het beheer en onderhoud van de lokalen bij gebrek aan middelen uit
handen te geven en ziet het eerder als een taak van de gemeente om de verenigingen te huisvesten. De
erfpacht gaat in op 1 januari 2016 voor een periode van 50 jaar en de jaarlijkse vergoeding wordt
vastgesteld op 1,00 EUR.
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Raadslid S. Driesen verneemt dat er de komende 10 jaar tot 500.000,00 EUR geïnvesteerd zal moeten
worden om deze gebouwen te renoveren of zelfs maar in stand te houden. Dit bedrag in combinatie met
de bedragen voor de verbouwing van de voorgelegen bibliotheek in de Dorpsstraat en herbestemming van
de kerk op de Neder had samen een heel groot budget gevormd voor één integraal project. Zou dat geen
betere piste zijn om te voldoen aan alle behoeften? Dat zou dan bovendien kunnen zonder huurgelden te
moeten betalen voor de nieuwe bibliotheek in de kerk op de Neder. Een duurzame investering dus.
Burgemeester W. Raskin benadrukt dat het wel degelijk voordeliger is om te renoveren en te
herbestemmen. Het is een goedkopere optie dan een grote nieuwbouw, de bestaande gebouwen krijgen
allemaal een nieuwe functie en alle verenigingen krijgen permanent een gegarandeerde huisvesting.

02 Burgerzaken - Oprichting van een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) Kennisgeving
Kennis wordt genomen van de oprichting en samenstelling van een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC)
overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële omzendbrief d.d. 21 augustus 2015 betreffende de
informatie-uitwisseling rond en de opvolging van foreign terrorist fighters (FTF).

03 Kerkfabrieken - Rekeningen 2015 - Advies
De rekeningen 2015 van de kerkfabrieken St.-Stefanus Hoeselt, St.-Brixius Schalkhoven, St.-Hubertus St.Huibrechts-Hern, O.L.V. Maria Middelares (Neder), St.-Jan-de-Doper Romershoven, St.-Domitianus Werm
en St.-Lambertus Alt-Hoeselt worden met unanimiteit van een gunstig advies voorzien.
Alle rekeningen sluiten met een batig saldo, waarvan een overzicht hierna:
kerkfabriek St.-Stefanus Hoeselt
15.083,30 EUR
kerkfabriek St.-Brixius Schalkhoven
14.653,10 EUR
kerkfabriek St.-Hubertus St-Huibrechts-Hern
11.889,28 EUR
kerkfabriek Maria Middelares (Neder)
34.602,46 EUR
kerkfabriek St.-Jan-de-Doper Romershoven
3.834,78 EUR
kerkfabriek St.-Domitianus Werm
18.352,41 EUR
kerkfabriek St.-Lambertus Alt-Hoeselt
14.300,85 EUR

04 Gemeentebelastingen - Belasting op de afgifte van administratieve stukken Aanpassing van het besluit van 28 februari 2013 - Goedkeuring
Het aangepaste belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken wordt unaniem
goedgekeurd.
Een aantal tarieven van het bestaande reglement worden verhoogd ingevolge een herziening van de
bedragen die door de FOD Binnenlandse Zaken doorgerekend worden aan de gemeente Hoeselt bij de
uitreiking van o.a. elektronische identiteitskaarten.

05 Gemeentebelastingen - Belasting op de leurhandel - Aanpassing van het besluit van
28 mei 2015 - Goedkeuring
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Het aangepaste belastingreglement op de leurhandel wordt unaniem goedgekeurd.
Het bestaande reglement wordt aangevuld met bepalingen en modaliteiten die specifiek van toepassing
zijn op de uitoefening van ambulante activiteiten. De tarieven van de belasting blijven ongewijzigd.

06 Financiën - Aanvaarden van een schenking van de oudervereniging van GBS AltHoeselt - Goedkeuring
De schenking ten bedrage van 22.000,00 EUR door de ouderraad van GBS Alt-Hoeselt aan de gemeente
Hoeselt om te voorzien in de aankoop van een containerklas wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor (A.
Capiot, W. Raskin, G. Thys, B. Vertessen, Y. Croux, M. Vanroy, L. Verjans, J. Schoefs, R. Coenegrachts, G.
Achten, W. Bollen, W. Hellinx, I. Loyens en J. Barzeele), 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen (S. Voncken,
C. Moors, W. Callebaut, S. Driesen, J. Buysmans en M. Jehaes).
Raadslid S. Voncken vindt het ronduit beschamend dat de ouders van de schoolgaande kinderen moeten
instaan voor een investering in schoolinfrastructuur. Dit is toch een uitdrukkelijke taak van de gemeente
Hoeselt als uitvoerende macht. Deze meerderheid kiest ervoor om de gemeentelijke basisschool in AltHoeselt te behouden dan moet zij toch ook voor de infrastructuur zorgen. De gelden van het oudercomité
zouden gevrijwaard moeten blijven voor het organiseren van extra activiteiten voor de kinderen en om
meerwaarde te creëren bovenop het schoolaanbod. Dit is gewoon triestig.
Burgemeester W. Raskin is tevreden met een oplossing voor het ruimtegebrek. Het grote aantal leerlingen
is volgens hem tijdelijk door de vele jonge gezinnen in Alt-Hoeselt. Deze piek gaat weer voorbij. Daarom is
een containerklas een goede oplossing. Schepenen M. Vanroy en G. Thys denken dat de oppossitie net zo
goed kritiek zou hebben indien het gemeentebestuur die 22.000,00 EUR zelf zou voorzien in de begroting.
Op die manier kan men dus nooit goed doen.
Raadslid S. Voncken is het niet eens met het idee dat er een tijdelijke piek in het aantal leerlingen is. AltHoeselt is de voorbije jaren gegroeid. Dat zal ook in de toekomst trouwens nog zo zijn met de ontwikkeling
van bouwgronden op de voetbalterreinen. En ook huizen van oudere inwoners die leeg komen te staan,
zullen weer verkocht worden. Er is altijd verloop en vernieuwing. Bovendien betalen al deze nieuwe
inwoners belastingen en leveren ze de gemeente op die manier meer middelen op.
Raadslid W. Callebaut is verontwaardigd en vindt dat schepenen M. Vanroy en G. Thys de redenering
omdraaien en de zaken foutief voorstellen. Indien de gemeente zelf geld zou voorzien, zou hij inderdaad
tegen stemmen. Maar niet omdat de school niet over degelijke infrastructuur zou mogen beschikken, wel
omdat hij vindt dat de uitbating en het beheer van een school niet tot de core-business van een gemeente
behoort. Deze meerderheid kiest er echter bewust voor om de school te houden dan moet ze er ook zelf
voor betalen als de noden zich voordoen. Het is het schepencollege dat tegelijk koud en warm blaast.

07 Financiën - Rapportering financieel beheerder ingevolge GD artikel 166 - Eerste
semester 2015 - 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 2015.
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08 Financiën - Rapportering financieel beheerder ingevolge GD artikel 166 - Tweede
semester 2015 - 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 2015.

09 Financiën - Vaststelling jaarrekening 2015 - Goedkeuring
De jaarrekening 2015 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 2015 wordt vastgesteld als volgt (in EUR):
Exploitatiebudget
uitgaven
- 8.613.122
ontvangsten
10.621.542
Investeringsbudget
uitgaven
- 1.448.768
ontvangsten
21.759
Budget andere
uitgaven
- 989.558
ontvangsten
785.004
Budgettair resultaat boekjaar
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerde budgettaire resultaat
Bestemde gelden
Resultaat op kasbasis

+ 2.008.419

= 376.856
+ 5.706.059
= 6.082.915
- 1.632.450
= 4.450.465

Autofinancieringsmarge

= 1.225.163

Balanstotaal activa
Balanstotaal passiva

32.250.753
32.250.753

Operationeel overschot van het boekjaar
Financieel overschot van het boekjaar
Uitzonderlijk tekort van het boekjaar
Overschot van het boekjaar

+ 15.558
+ 1.008.239
- 23.477
= 1.000.320

- 1.427.009

- 204.554

Raadslid S. Driesen heeft eigenlijk geen uitgesproken vragen. De jaarrekening is een registratie van wat er
in 2015 gebeurd is. Dit ligt achter ons. Hij wil geen heel verhaal doen zoals bij de bespreking van de
begroting. Hij licht er slechts één cijfer uit dat volgens hem veelbetekenend is. In 2015 heeft deze
bestuursploeg binnen het beleidsdomein infrastructuur 17% uitgevoerd van wat men van plan was. Dat
zegt toch eigenlijk alles. Bekijkt hij het wat breder over alle beleidsdomeinen heen dan is dat cijfer iets
beter maar nog steeds maar 41%. Dienstjaar 2015 was opnieuw een verloren jaar. Omgezet in voltijds
equivalenten zou je eigenlijk de burgemeester en 2 schepenen moeten ontslaan. Men kan hier met een
hele uitgebreide uitleg voor komen, maar het is simpel: ofwel heeft het bestuur slecht gewerkt ofwel heeft
men slecht gebudgetteerd. Maar goed is dit zeker niet.
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Volgens schepen G. Thys zitten er nog heel wat projecten in de pipeline. Bovendien zijn een aantal facturen
van uitgevoerde werken nog niet toegekomen en geboekt waardoor de cijfers enigszins vertekend zijn.
Burgemeester W. Raskin bevestigt dat veel dossiers begonnen en nog lopende zijn. Men moet eigenlijk de
hele legislatuur bekijken om een goed beeld te krijgen.

10 Cultuur - GC Ter Kommen vzw - Jaarrekening 2015 - Goedkeuring
De jaarrekening 2015 van GC Ter Kommen vzw zoals vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 12 mei
2016 wordt unaniem goedgekeurd. De jaarrekening sluit af met een negatief resultaat van 28.334,52 EUR.

11 Sport - vzw Sportcentrum Hoeselt - Jaarrekening 2015 - Goedkeuring
De jaarrekening 2015 van de vzw Sportcentrum Hoeselt zoals vastgesteld door de algemene vergadering
d.d. 30 mei 2016 wordt unaniem goedgekeurd. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van
23.492,52 EUR.

12 Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Jaarrekening 2015 - Goedkeuring
De jaarrekening 2015 van Jeugdhuis X vzw zoals vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 7 juni 2016
wordt unaniem goedgekeurd. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van 1.008,42 EUR.

13 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 26 mei 2016 - Goedkeuring
De notulen van de gemeenteraad van 26 mei 2016 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden
unaniem goedgekeurd.

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u30.
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