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GEMEENTE HOESELT 

Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de vergadering van de  

Gemeenteraad van 25 augustus 2016 

 

AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; 

Werner Raskin, burgemeester; 

Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en Michel Vanroy, schepenen; 

Carine Moors, Linda Verjans, Walter Callebaut, Steven Driesen, Johan Schoefs, Rudi 

Coenegrachts, Geert Achten, 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: Serge Voncken en Marc Jehaes, raadsleden 

 

AFWEZIG: Jos Buysmans, raadslid 

 

AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Carine Moors, raadslid, vanaf agendapunt 4 

 

VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 

 

De vergadering wordt geopend om 20u00. 

 

IN OPENBARE VERGADERING 

 

 01 ROP - Verkoop van een perceel grond t.h.v. de Winkelstraat aan de provincie 

Limburg - Goedkeuring 

 

De verkoop van een perceeltje grond ter hoogte van de Winkelstraat in Romershoven aan de Provincie 

Limburg wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Het betreft de verkoop van 7 m² gelegen langs de Winterbeek om ter plaatse te kunnen voorzien in de 

uitvoering van noodzakelijke verbeteringswerken. Voor deze verkoop zal de gemeente Hoeselt een bedrag 

van 8,72 EUR ontvangen. 
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 02 ROP - Projectverlenging van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 

'Woonfocus' ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid en aanduiding van 

gemeentelijke afgevaardigden - Goedkeuring 

 

Het voorstel om de intergemeentelijke samenwerking 'Woonfocus', uitgevoerd door de vzw Stebo, te 

verlengen voor de periode 2017-2019 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), 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen (W. Callebaut en 

S. Driesen). 

 

Burgemeester W. Raskin wordt aangesteld als stemgerechtigd afgevaardigde op de vergaderingen van het 

bestuurscomité van 'Woonfocus' en schepen G. Thys zal fungeren als plaatsvervanger. Dhr. K. Gaens, 

stedenbouwkundig ambtenaar, wordt afgevaardigd op de vergaderingen van de stuurgroep. 

 

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de gemeenten Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-

Helchteren en Maasmechelen en heeft als doel de woon- en woningkwaliteit in de werkingsregio te 

verhogen door het uitwerken van een visie en actieplannen met medewerking van specifiek gediplomeerde 

projectmedewerkers (o.a. architecten, ingenieurs, maatschappelijk werkers). De kostprijs hiervoor 

bedraagt voor 2017: 29.288,00 EUR, voor 2018: 32.151,00 EUR en voor 2019: 35.157,00 EUR. 

 

Raadslid S. Driesen herhaalt dat hij deze samenwerking een dure oplossing vindt die weinig resultaten 

oplevert. Uit het jaarverslag van de vzw Stebo blijkt dat zij vooral een loketfunctie vervullen om eenvoudige 

vragen van inwoners te beantwoorden. 

 

Burgemeester W. Raskin benadrukt dat dit wel een erg simpele voorstelling van de werking is. Voor die 

35.000,00 EUR haalt de gemeente de expertise van meerdere specialisten in huis die ook en vooral achter 

de schermen veel en nuttig werk verrichten. 

 

 03 Overheidsopdrachten - Aanleg multifunctioneel sportveld - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

 

Het bestek voor de aanleg van een multifunctioneel sportveld ter hoogte van SC Ter Kommen wordt 

unaniem goedgekeurd. 

 

De opdracht omvat naast de voorbereidende terreinwerken het leveren en plaatsen van een kunstgrasmat 

met sportinfrastructuur en stalen omheining voor beoefening van diverse balsporten. 

 

Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking en wordt begroot op 80.000,00 EUR incl. btw. 

 

 04 Milieu - Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst Offerfeest 2016 - 

Goedkeuring 

 

De samenwerkingsovereenkomst met de stad Genk inzake het Islamitisch Offerfeest 2016 wordt unaniem 

goedgekeurd. 
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Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat inwoners van de gemeente Hoeselt in het kader van het 

Islamitisch Offerfeest 2016 schapen kunnen laten slachten in het slachthuis van Genk. Per gereserveerde 

slachting zal aan de gemeente Hoeselt 70,00 EUR worden aangerekend. De retributie aan de gemeente 

Hoeselt voor de aankoop van een slachtbrief werd eerder reeds vastgesteld op eveneens 70,00 EUR. 

 

 05 Kerkfabrieken - Kerkfabriek St.-Stefanus Hoeselt - Aanpassing meerjarenplan 2014-

2019 - Goedkeuring 

 

Het geactualiseerde meerjarenplan d.d. 28 mei 2016 van kerkfabriek St.-Stefanus Hoeselt wordt unaniem 

goedgekeurd. 

 

Een aanpassing is noodzakelijk om bij budgetwijziging in 2016 nog in een investeringsuitgave van 4.500,00 

EUR te kunnen voorzien. De aanpassing van het meerjarenplan heeft geen impact op de gemeentelijke 

explotatie- en investeringstoelagen voor de periode 2016-2019 daar de geplande investering gefinancierd 

zal worden met een overboeking uit het reservefonds. 

 

 06 Kerkfabrieken - Kerkfabriek St.-Stefanus Hoeselt - Budgetwijziging 2016 - Aktename 

 

Akte wordt genomen van een budgetwijziging dienstjaar 2016 van kerkfabriek St.-Stefanus Hoeselt. 

 

De budgetwijziging is nodig voor het uitvoeren van beveiligingswerken aan de parochiekerk Sint-Stefanus. 

De investering wordt geraamd op 4.500,00 EUR en zal gefinancierd worden met gelden uit het 

reservefonds. De budgetwijziging heeft geen impact op de gemeentelijke explotatie- en investeringstoelage 

2016. 
 

07 OCMW Hoeselt - Jaarrekening, toelichting en jaarverslag 2015 - Kennisgeving 

 

Kennis wordt genomen van de jaarrekening, de toelichting en het jaarverslag 2015 van het OCMW Hoeselt. 

 

Het budgettair resultaat van boekjaar 2015 is negatief en bedraagt - 533.020,00 EUR. Het resultaat op 

kasbasis bedraagt 1.117.396,00 EUR. De autofinancieringsmarge is 38.983,00 EUR. 

 

08 Financiën - Goedkeuring raadsbesluit van 29 december 2015 betreffende de 

gemeentelijke dotatie voor de politiebegroting van de politiezone Bilzen-Hoeselt-

Riemst - Kennisgeving 

 

Kennis wordt genomen van het besluit van de gouverneur van de provincie Limburg d.d. 13 juni 2016 

waarbij goedkeuring wordt verleend aan het gemeenteraadsbesluit van 29 december 2015 tot vaststelling 

van de gemeentelijke dotatie t.b.v. 645.180,00 EUR aan de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. 

 

09 Financiën - Budget 2016 - Vaststelling budgetwijziging nr. 1 - Goedkeuring 

 

Budgetwijziging nr. 1 voor boekjaar 2016 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. 
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Vangronsveld, W. Hellinx, I. Loyens en J. Barzeele), 3 stemmen tegen (C. Moors, W. Callebaut en S. Driesen) 

en 0 onthoudingen. 

 

De wijzigingen die een gevolg zijn van eerder genomen college- en/of gemeenteraadsbeslissingen, 

gebeuren op verzoek van de gemeentelijke diensten of op eigen initiatief van de Financiële Dienst. Na de 

budgetwijziging bedraagt het resultaat op kasbasis 956.435,00 EUR en de autofinancieringsmarge 

389.523,00 EUR. Deze cijfers passen in het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad 

d.d. 29 december 2015. 

 

Raadslid S. Driesen merkt op dat de 2 belangrijkste topics die schepen van financiën G. Thys aanhaalt de 

toename van de opbrengsten uit de onroerende voorheffing en de verhoging van het budget voor de 

aanleg van stoepen zijn. Het eerste is een gevolg van beleidskeuzes jaren geleden en in het tweede geval 

gaat het om een regeling waarbij de inwoners hun stoep zelf moeten aanleggen. Met andere woorden het 

huidige beleid realiseert weinig of niets. Er wordt geen vooruitgang geboekt in de geplande dossiers. 

 

Schepen B. Vertessen benadrukt dat het niet enkel om aanleg van stoepen door inwoners gaat. Er worden 

ook kredieten voorzien om een aannemer stoepen te laten aanleggen op specifieke plaatsen in de 

gemeente zoals bvb. schoolomgevingen. 

 

10 Onderwijs - Beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring 

 

De beginselverklaring inzake neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Met het onderschrijven van deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich profileren als 

neutrale onderwijsverstrekker.  Het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch 

project blijft tot de autonomie van het schoolbestuur behoren.  Het is echter de bedoeling om hier een 

gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs aan toe te voegen 

waaronder lokale projecten een plek vinden.  Bovendien gaat het gemeentebestuur op die manier het 

engagement aan om het eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen 

onderwijspraktijk van haar onderwijsinstelling daarmee in overeenstemming te brengen 

 

 11 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 23 juni 2016 - Goedkeuring 

 

De notulen van de gemeenteraad van 23 juni 2016 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden 

unaniem goedgekeurd. 

 

 

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u20. 


