
 

GEMEENTE HOESELT 
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Verslag van de vergadering van de  
Gemeenteraad van 24 november 2016 

 
AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; 

Werner Raskin, burgemeester; 
Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en Michel Vanroy, schepenen; 
Serge Voncken, Carine Moors, Linda Verjans, Steven Driesen, 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: Jos Buysmans, raadslid 
 
AFWEZIG: Walter Callebaut, raadslid 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Steven Driesen, raadslid, vanaf agendapunt 2 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 

IN OPENBARE VERGADERING 
 

 01 ROP - Aankoop perceel grond langs de Hernerweg - Goedkeuring 
 
De aankoop van een stuk grond langs de Hernerweg met het oog op de inrichting van een publieke 
pleinfunctie bij het gezamenlijk bouwproject van een nieuw schoolgebouw en de renovatie van de Sint-
Hubertuszaal wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Het perceel met een oppervlakte van 381 m² is eigendom van de kerkfabriek van Sint-Huibrechts-Hern en 
wordt aangekocht tegen de schattingsprijs van 61.000,00 EUR. 
 

 02 ROP - Aankoop perceel grond langs de Tramstraat - Goedkeuring 
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De aankoop van een stuk grond langs de Tramstraat wordt unaniem goedgekeurd. Deze aankoop maakt 
het mogelijk om het tracé van de fietsroute ter plaatse recht te trekken en te nivelleren waardoor een 
vlottere en veiligere doorstroming van het fietsverkeer verzekerd kan worden. 
 
Het perceel met een oppervlakte van 224 m² is in particuliere eigendom en wordt aangekocht tegen de 
overeengekomen prijs van 7.000,00 EUR. 
 

 03 Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor de gelijktijdige 
uitvoering van werken bij het project Industriezone IV - Goedkeuring 

 
Het voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen rioolbeheerder Infrax en de gemeente Hoeselt voor 
de gelijktijdige uitvoering van riolerings- en wegeniswerken bij het project Industriezone IV wordt unaniem 
goedgekeurd. 
 

 04 Milieu - Convenant 2017 tussen de gemeente Hoeselt en Limburg.net inzake 
afvalbeheer, -verwijdering en -verwerking - Goedkeuring 

 
De convenant 2017 tussen de gemeente Hoeselt en Limburg.net inzake afvalbeheer, -verwijdering en -
verwerking wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De convenant is erop gericht om de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen in de 
gemeenten binnen het werkgebied van Limburg.net zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en op de 
meest efficiënte wijze te laten verlopen. De convenant omvat naast praktische afspraken ook de financiële 
bepalingen betreffende het systeem van ‘directe inning’. 
 
Raadslid S. Voncken richt zich met 2 bedenkingen tot de gemeentelijk afgevaardigde bij Limburg.net 
raadslid R. Coenegrachts. Ten eerste hoort hij van veel inwoners dat het tegoed aan huisvuilzakken te groot 
is. Veel mensen hebben vuilniszakken over. Moeten deze mensen dan maar minder goed sorteren? Dat kan 
toch niet de bedoeling zijn. Kan hier iets aan gedaan worden? En ten tweede wordt de grootste restfractie 
nl. plastic niet aan huis opgehaald. Kan dat aangekaart en bijgestuurd worden? 
 
Raadslid R. Coenegrachts erkent dat er gezinnen zijn die vuilniszakken over houden. Anderzijds zijn er ook 
gezinnen die vuilniszakken te kort komen. Dat komt omdat Limburg.net werkt met gemiddelden die 
berekend worden op basis van cijfers van het volledige werkingsgebied Limburg. Overschotten of tekorten 
per gezin in een bepaalde gemeente zijn dan een logisch gevolg. Wat de ophaling van de restfractie plastic 
betreft weet schepen B. Vertessen dat er momenteel een proefproject loopt in het noorden van Limburg. 
De invoering ervan is allicht voor volgende legislatuur. 
 
Raadslid S. Driesen stelt voor om een flexibel systeem in te voeren waarbij een gezin zelf de grootte van 
het tegoed kan bepalen. De bijhorende factuur kan dan navenant aangepast worden. 
 
In dat kader overweegt schepen B. Vertessen om in de loop van 2017 in te stappen in het digitaal platform 
dat Limburg.net aanbiedt om een overschot aan vuilniszakken in te ruilen tegen waardebonnen. 
 
Burgemeester W. Raskin benadrukt dat er vooral overschotten gemeld werden bij eenpersoonsgezinnen. 
Hieraan is tegemoet gekomen door het tegoed en de bijhorende factuur naar beneden aan te passen. De 
gemeente Hoeselt is maar één deelnemer van de intercommunale Limburg.net. Beslissingen worden 
collectief genomen en het is niet altijd makkelijk om gehoord te worden. 
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 05 Gemeentebelastingen - Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en 
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - Goedkeuring 

 
Het reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 
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), 4 stemmen tegen (S. Voncken, C. Moors, S. Driesen en M. Jehaes) en 0 onthoudingen. 
 
Het systeem van ‘directe inning’ van Limburg.net, zoals overeengekomen in de convenant (agendapunt 4), 
gaat gepaard met de aanrekening van kosten aan de burger via een kohierbelasting. Het bedrag van deze 
belasting wordt berekend in functie van het aantal personen die per 1 januari deel uitmaken van het gezin 
en varieert van 123,85 EUR voor een eenpersoonsgezin tot 148,85 EUR voor een vierpersoonsgezin of 
meer. De gemeente Hoeselt voorziet voor ieder gezin een tussenkomst van 50,00 EUR. De belasting 
bedraagt bijgevolg 73,85 EUR voor een eenpersoonsgezin, 86,35 EUR voor een tweepersoons-gezin, 92,60 
EUR voor een driepersoonsgezin en 98,85 EUR voor een vierpersoonsgezin of meer. Naast de 
kohierbelasting omvat het reglement ook een contantbelasting (vnl. tarieven recyclagepark) die 
ongewijzigd blijft. 
 
Raadslid S. Voncken herhaalt nog een keer dat het gemeentebestuur op deze manier 2 keer langs de kassa 
passeert. Er wordt immers ook al een dienstenbelasting geïnd. Eén van beide belastingen moet worden 
afgeschaft. Deze bestuursploeg heeft gewoon een belastingverhoging doorgevoerd. 
 
Schepen G. Thys benadrukt dat de gemeente Hoeselt voor ieder gezin een tussenkomst van 50,00 EUR 
doet. Dat bestaat alleen in Hoeselt en in geen enkele andere omliggende gemeente. Deze aanrekening 
financiert de afvalverwerking en de dienstenbelasting financiert de globale werking van de gemeentelijke 
diensten dus ook bvb. cultuur of burgerzaken. 
 
Raadslid S. Voncken vindt deze vergelijking met andere gemeenten verkeerd. Als je over andere 
gemeenten wil spreken, moet je ook naar al hun belastingen durven kijken. Zo zal er in die gemeenten 
wellicht geen dienstenbelasting zijn. 
 

 06 Financiën - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2016 - Goedkeuring 
 
Conform het geldende reglement en gelet op voorstel van de dienst Milieu worden voor dienstjaar 2016 de 
volgende toelagen aan natuurverenigingen unaniem goedgekeurd: 
- 374,00 EUR aan Limburgs Landschap; 
- 1.122,00 EUR aan Jeugdbond voor Natuur en Milieu; 
- 2.244,00 aan Natuurvereniging Orchis vzw; 
- 3.740,00 EUR aan Natuurpunt Zuidoost Limburg; 
 

 07 Financiën - Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Oost-Limburg - 
Financieel boekjaar 2017 - Goedkeuring 

 
De gemeentelijke dotatie 2017 zijnde 376.724,00 EUR aan brandweerzone Oost-Limburg wordt unaniem 
goedgekeurd. 
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De basisdotatie, berekend volgens het aantal inwoners en het kadastraal inkomen, is vastgesteld op 
322.944,00 EUR. Gelet op de verrekening van het patrimonium en het rollend materieel komt daar 
32.780,00 EUR bij. En als compensatie voor de aanwerving van 2 beroepsbrandweermannen eind 2014 
betaalt de gemeente Hoeselt nog tot en met 2019 een bijkomend bedrag van 21.000,00 EUR. 
 
Raadslid M. Jehaes hekelt het feit dat de gemeente Hoeselt 5 jaar lang 21.000,00 EUR, in totaal dus 
105.000,00 EUR, extra moet betalen voor de aanwerving van 2 beroepsbrandweermannen net voor de 
start van de hulpverleningszone Oost-Limburg. Hij stelde persoonlijk vast dat ze intussen omzeggens nooit 
in de Hoeseltse brandweerkazerne zijn. Het gemeentebestuur heeft hier gefaald. Dit was een foute 
beslissing en deze kosten zouden beter betaald worden door de schepenen zelf. 
 
Schepen G. Thys verdedigt zijn beslissing als toenmalig burgemeester. De andere gemeenten die destijds 
toetreden tot de hulpverleningszone Oost-Limburg hadden reeds jaren eerder beroepsbrandweermannen. 
Alleen Hoeselt niet. Met deze beslissing heeft het gemeentebestuur gezorgd voor Hoeselt en werden 2 
inwoners tewerkgesteld in de regio. 
 
Raadslid S. Driesen stelt vast dat het toen aangehaalde argument om de brandweer te verankeren in 
Hoeselt geen steek meer houdt. Er zijn gewoon enkele Hoeselaren het korps binnen geholpen. Was dat 
nodig tegen die prijs? Zij hadden na de fusie toch ook gewoon kunnen solliciteren bij de hulpverleningszone 
Oost-Limburg. 
 
Burgemeester W. Raskin geeft mee dat dit deel uitmaakte van de globale deal met de partnergemeenten in 
de hulpverleningszone Oost-Limburg. Er is door het schepencollege goed onderhandeld over het 
bijdragepercentage. De daling van de toelage die men onderhandelde, compenseert deze beslissing. 
 
Schepen G. Thys benadrukt dat het een goede beslissing was en dat hij er nog steeds achter staat. 
 

 08 Personeel - Verlof voor het dienstjaar 2017 - Goedkeuring 
 
De voorgestelde verlofregeling voor kalenderjaar 2017 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Zondag 1 januari 2017 wordt collectief vastgelegd als vervangingsdag (brugdag) n.a.v. O.L.H. Hemelvaart. 
Zaterdag 11 november 2017 zal toegevoegd worden aan het jaarlijks verlof en is bijgevolg vrij op te nemen. 
 
De gemeentesecretaris verlaat de zitting in toepassing van artikel 88 §3 van het gemeentedecreet. De 
notulen voor dit punt worden waargenomen door het jongste lid van de gemeenteraad, dhr. B. Vertessen. 
 

 09 Secretariaat - Beheersovereenkomst gemeente Hoeselt - OCMW Hoeselt - 
Goedkeuring 

 
De beheersovereenkomst tussen de gemeente Hoeselt en het OCMW Hoeselt wordt unaniem 
goedgekeurd. 
 
De Vlaamse overheid stimuleert een betere en structurele samenwerking tussen de gemeente en het 
OCMW en stelt zelfs een maximale integratie voorop tegen 2019. In dat kader beoogt deze overeenkomst 
een maximale synergie van de ondersteunende diensten en de werking van beide besturen. Er wordt een 
bundeling en samenwerking van gemeente- en OCMW-diensten beoogd in de volgende beleidsdomeinen: 
decretale graden, secretariaat, juridische dienst, ICT, personeel, financiën, technische dienst, 
overheidsopdrachten, verzekeringen, preventie, beheer van eigendommen (patrimonium) en 
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communicatie. Wat de geëigende OCMW-diensten betreft m.n. de sociale dienst, kinderopvang en 
dienstencentrum, blijft het OCMW Hoeselt autonoom functioneren. 
 
De gemeentesecretaris neemt terug deel aan de vergadering. 
 

 10 Secretariaat - Bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor 
deelname aan de algemene vergadering van IGL, Infrax, Inter-aqua, Inter-energa en 
Inter-media - Goedkeuring 

 
De agenda’s van de algemene vergaderingen van de Intercommunale voor Gehandicapten Limburg (IGL), 
Infrax, Inter-aqua, Inter-energa en Inter-media worden unaniem goedgekeurd. De raadsleden die bij 
aanvang van de legislatuur werden aangesteld als afgevaardigde in de respectievelijke intercommunales 
worden gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de agenda van deze vergaderingen. 
 

 11 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 27 oktober 2016 - Goedkeuring 
 
De notulen van de gemeenteraad van 27 oktober 2016 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden 
unaniem goedgekeurd. 
 

IN BESLOTEN VERGADERING 
 
De gemeentesecretaris verlaat de zitting in toepassing van artikel 88 §3 van het gemeentedecreet. De 
notulen voor dit punt worden waargenomen door het jongste lid van de gemeenteraad, dhr. B. Vertessen. 
 

 12 Personeel - Terbeschikkingstelling gemeentesecretaris aan het OCMW Hoeselt - 
Goedkeuring 

 
De terbeschikkingstelling van de gemeentesecretaris aan het OCMW Hoeselt wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Deze beslissing past in de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Hoeselt en het 
OCMW Hoeselt en houdt in dat de gemeentesecretaris na pensionering van de OCMW-secretaris op 1 juni 
2017 bevoegd zal zijn voor zowel de gemeente Hoeselt als het OCMW Hoeselt. De gemeentesecretaris zal 
hiervoor een weddecomplement ontvangen conform de bepalingen van de rechtspositieregeling. 
 
 
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u35. 
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