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Verslag van de vergadering van de  
Gemeenteraad van 26 januari 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: nihil 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 

IN OPENBARE VERGADERING 
 

 01 Overheidsopdrachten - Aanleg stoepen en parking - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze 

 
Het bestek voor de aanleg van stoepen en een parking wordt unaniem goedgekeurd. De opdracht omvat 
het uitvoeren van klinkerwerken voor de aanleg van stoepen in een deel van de Kerkstraat en de 
Romershovenstraat alsook de aanleg van een parking in honinggraatplaten met grind aan de ingang van 
de middelbare school IKSO Hoeselt in de Bruiloftstraat. 
 
Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de open aanbesteding en wordt begroot op 
203.043,54 EUR incl. btw. 
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Raadslid W. Callebaut merkt op dat de parking aan het IKSO aangelegd zal worden op een perceel grond 
van de school. Hij dringt aan op een schriftelijke overeenkomst qua aanleg en gebruik zodat er geen 
precedent geschapen wordt naar andere particuliere eigenaars van grond. 
 
Schepen B. Vertessen antwoordt dat hier reeds aan gewerkt wordt. Er is al een mondeling akkoord 
waarbij de parking als tegenprestatie voor de aanleg door de gemeente Hoeselt opengesteld zal worden 
bij gemeentelijke evenementen zoals bvb. de kermis. Een schriftelijke overeenkomst volgt nog. 
 
Raadslid S. Driesen betreurt dat tijdens de toelichting van dit agendapunt lacherig gedaan wordt over de 
beperkte agenda van de gemeenteraad. De grappen en flauwe opmerkingen hierover zijn hoogst 
ongepast. In speeches en in de krant worden grote aankondigingen gedaan, maar op het terrein is hier 
weinig van te zien. Deze gemeenteraad kost 3.000,00 EUR aan zitpenningen, maar de echte kost voor de 
Hoeselaar is nog veel erger. Er gebeurt niets in Hoeselt terwijl de buurgemeenten stappen vooruit 
zetten. Dat betekent dat Hoeselt de facto achteruit gaat. 
 
Voorzitter F. Capiot verduidelijkt dat deze gemeenteraad moest samen komen voor agendapunt 2 over 
de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning zou ingaan op 23 februari 2017 zodat er absoluut 
over een belastingreglement gestemd moest worden. Het agendapunt zal echter afgevoerd moeten 
worden omdat de Vlaamse regering nog steeds aan de wetgeving sleutelt en de softwareleveranciers 
bijgevolg hun softwarepakket niet kunnen afwerken. De Vlaamse regering heeft pas op 20 februari 2017 
gemeld dat er uitstel gevraagd kan worden voor de start van de omgevingsvergunning. Dit was nog niet 
geweten bij de oproep voor de gemeenteraad. 
 
Raadslid S. Driesen benadrukt dat het daar eigenlijk niet om gaat. Er is te weinig actie vanuit het 
gemeentebestuur. Er wordt te weinig ondernomen. En zelfs binnen de gemeenteraad worden geen 
discussies ten gronde meer gevoerd. Alles wordt vooraf afgesproken door de meerderheidspartijen. Als 
het op de gemeenteraad komt, is het al beslist. Er is geen ruimte voor inhoudelijke discussies of overleg 
tussen de verkozen raadsleden. Dit is geen democratische werking. 
 
Schepen G. Thys haalt aan dat januari sinds jaar en dag een rustige maand is. Het 2de deel van het jaar is 
drukker. Dat blijkt ook uit de gemeenteraden van augustus tot december. Bovendien moesten er 
vroeger meer onderwerpen op de gemeenteraad komen. Door het gemeentedecreet is dat veranderd. 
 
Raadslid S. Driesen antwoordt dat deze tussenkomst totaal naast de kwestie is en ook geen antwoord is 
op wat hij hier aankaart. 
 
Voorzitter F. Capiot geeft aan dat er op de agenda van de volgende gemeenteraad een interessant punt 
geagendeerd zal worden. De gemeente Hoeselt kreeg in het najaar van 2016 een doorlichting van Audit 
Vlaanderen. Hun rapport zal doorgemaild worden aan alle raadsleden om de bespreking hiervan voor te 
bereiden. Ieder raadslid dient hierbij wel zijn beroepsgeheim te respecteren. 
 

 02 Gemeentebelastingen - Belasting op de omgevingsvergunningen - Goedkeuring 
 
Dit agendapunt wordt afgevoerd met unanimiteit van stemmen. Het blijkt voor de softwareleveranciers 
van de Vlaamse gemeenten - en dus ook die van Hoeselt - technisch niet mogelijk om de vereiste 
software aan te leveren door recente en voortdurende wijzigingen aan de wetgeving door de Vlaamse 
regering. Pas op 20 januari jl. liet de Vlaamse regering weten dat er voor de introductie van de 
omgevingsvergunning uitstel aangevraagd kan worden. 
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 03 Financiën - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2017 - Goedkeuring 
 
De werkingstoelage van 5.000,00 EUR aan de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Oost-
Haspengouw & Voeren wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Deze uitgave wordt vastgelegd en aangerekend zoals voorzien in het exploitatiebudget 2017. 
 

 04 Milieu - Reglement geluidsnormen voor activiteiten met elektronisch versterkte 
muziek - Goedkeuring 

 
Het reglement geluidsnormen voor activiteiten met gebruik van elektronisch versterkte muziek wordt 
unaniem goedgekeurd. 
 

 05 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 29 december 2016 - Goedkeuring 
 
De notulen van de gemeenteraad van 29 december 2016 geven geen aanleiding tot opmerkingen en 
worden unaniem goedgekeurd. 
 
 
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u20. 
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