GEMEENTE HOESELT
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Verslag van de vergadering van de
Gemeenteraad van 25 februari 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, 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: Steven Driesen, raadslid
AFWEZIG: nihil
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Jos Buysmans, raadslid, is aanwezig vanaf agendapunt 4
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil
De vergadering wordt geopend om 20u00.

IN OPENBARE VERGADERING
01 ROP - Verkoop pastorie Hoeselt centrum - Definitieve goedkeuring
De verkoop van de pastorie in de Kerkstraat 11 te Hoeselt wordt - na het voeren van de procedure van
openbare verkoop - unaniem goedgekeurd tegen het hoogste bod van 196.200,00 EUR.

02 ROP - Ruiling van gronden langs de Hernerweg tussen de gemeente Hoeselt en het
Patrimonium Katholiek Onderwijs Limburg - Goedkeuring
De ruiling van gronden langs de Hernerweg tussen de gemeente Hoeselt en het Patrimonium Katholiek
Onderwijs Limburg (KOL) wordt unaniem goedgekeurd. Deze grondruil kadert in de plannen van het
Katholiek Onderwijs Dekenaat Bilzen vzw om ter plaatse een nieuw schoolgebouw te bouwen. Gelet op de
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perceelsgrootte en geschatte waarde van de percelen zal het Patrimonium KOL een opleg van 1.910,00 EUR
overmaken aan de gemeente Hoeselt.

03 Overheidsopdrachten - Aanstellen ontwerper voor verbouwing bibliotheek (Hoeselt
centrum) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Het bestek voor de aanstelling van een ontwerper voor het verbouwen van het bibliotheekgebouw in de
Dorpsstraat wordt unaniem goedgekeurd.
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
en wordt begroot op 20.000,00 EUR incl. btw.
Raadslid W. Callebaut vindt dat er voorafgaandelijk een maximaal renovatiebudget moet worden
meegedeeld aan de ontwerper. Nu riskeert de gemeente een omvangrijker project dan oorspronkelijk
bedoeld. Raadslid S. Voncken blijft erbij dat men een fout begaat door de bibliotheek te verhuizen naar de
O.L.V.-parochie. Het zou beter zijn te investeren in een verbouwing en modernisering van de bibliotheek op
de huidige locatie. Investeren in eigendom is bovendien verstandiger dan een gebouw huren.
Schepen Y. Croux benadrukt dat er nood is aan een architect om de noden af te tasten en een plan met een
kostenraming op te maken. Dat vormt dan de basis voor verder overleg en laat toe om het budget bij te
sturen. De kerkfabriek van de O.L.V.-parochie financiert de verbouwing van de kerk grotendeels zelf
waardoor huren wel interessant wordt en het gebouw in het centrum een andere bestemming kan krijgen.

04 Overheidsopdrachten - Nieuwe gemeentelijke website - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Het bestek voor de aanmaak van een nieuwe gemeentelijke website wordt unaniem goedgekeurd.
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
en wordt begroot op 15.000,00 EUR incl. btw.

05 Secretariaat - Besluit van de burgemeester d.d. 5 januari 2016 houdende aanduiding
van een waarnemend burgemeester in geval van verhindering van de titularis door
ziekte, vakantie of andere omstandigheden - Kennisgeving
Akte wordt genomen van het besluit van de burgemeester d.d. 5 januari 2016 waarbij schepen M. Vanroy
aangeduid wordt als waarnemend burgemeester voor alle periodes van verhindering van de titularis door
vakantie, ziekte of andere omstandigheden. Bij eventuele verhindering of afwezigheid van schepen M.
Vanroy zal schepen Y. Croux fungeren als plaatsvervanger.

06 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 28 januari 2016 - Goedkeuring
De notulen van de gemeenteraad van 28 januari 2016 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden
unaniem goedgekeurd.

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u25
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