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GEMEENTE HOESELT 

Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de vergadering van de  

Gemeenteraad van 26 mei 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, 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: Rudi Coenegrachts, raadslid 

 

AFWEZIG: nihil 

 

AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: nihil 

 

VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 

 

Voor aanvang van de zitting wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van mevr. Marie-Josée 

Jans. Mevr. Jans overleed op 10 mei 2016 op de leeftijd van 75 jaar. Zij maakte vanaf 1983 drie legislaturen 

deel uit van de gemeenteraad. Daarnaast zetelde ze ook in de OCMW-raad van 2010 t.e.m. 2015. 

 

De vergadering wordt geopend om 20u00. 

 

IN OPENBARE VERGADERING 

 

 01 ROP - IGS Woonfocus - Jaarrapportage 2015 - Goedkeuring 

 

De jaarreportage 2015 van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Woonfocus wordt unaniem 

goedgekeurd. Als partner van dit samenwerkingsverband kan de gemeente Hoeselt rekenen op 

ondersteuning van Stebo vzw bij de ontwikkeling en realisatie van het lokaal woonbeleid. 
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 02 ROP - Hernieuwing overeenkomst voor verhuur van gemeentelijke percelen gelegen in 

de vallei van  de Gerlabeek - Goedkeuring 

 

Het voorstel om de overeenkomst met natuurvereniging vzw Orchis voor de verhuur van gronden (5ha 76a 

99ca) in de vallei van de Gerlabeek in Werm te verlengen met een periode van 9 jaar wordt unaniem 

goedgekeurd. De huurprijs wordt ongewijzigd behouden op 50,00 EUR per jaar. 

 

 03 Overheidsopdrachten - Aankoop software beleids- en beheerscyclus (BBC) voor het 

OCMW Hoeselt - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 

Het bestek voor de aankoop van software beleids- en beheerscyclus (BBC) voor het OCMW Hoeselt wordt 

unaniem goedgekeurd. 

 

De aankoop kadert in de aanstaande fusie tussen het OCMW Hoeselt en de gemeente Hoeselt. Het OCMW 

wil de BBC-software implementeren die de gemeente vandaag reeds gebruikt. 

 

Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

en wordt begroot op 20.000,00 EUR incl. btw. 

 

 04 Overheidsopdrachten - Renovatie daken gemeentehuis en brandweerkazerne - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 

Het bestek voor de renovatie van de daken van het gemeentehuis en de brandweerkazerne wordt unaniem 

goedgekeurd. 

 

Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

en wordt begroot op 45.000,00 EUR incl. btw. 

 

Raadslid S. Driesen meent dat hiermee nogmaals aangetoond wordt dat de keuze voor het verhuren van de 

brandweerkazerne aan Brandweerzone Oost-Limburg in plaats van ze te verkopen een slechte deal was. Dit 

soort kosten aan de infrastructuur soupeert de huuropbrengsten op. 

 

Schepen G. Thys blijft erbij dat het wel degelijk een goede deal was omdat alleen het perceel grond al zeer 

waardevol is en blijft. 

 

 05 Financiën - Gemeentelijke toelage bestemd voor het zomerevenement editie 2016 - 

Goedkeuring 

 

Het voorstel om een toelage van 5.000,00 EUR toe te kennen aan GC Ter Kommen vzw als tussenkomst in de 

organisatie van een zomerevenement (editie 2016) wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Raadslid S. Voncken vraagt inzage in de afrekening van ‘Ontdek je Plekje’ edities 2014 en 2015. 

 

Schepen M. Vanroy kan deze niet geven. In die jaren werd er een toelage gegeven aan de 

Middenstandsadviesraad Hoeselt (Marah) zonder voorwaarden en zonder opvolging. Door strubbelingen 

bestaat de Marah in haar oorspronkelijke samenstelling niet meer. En de voormalige verantwoordelijken 
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willen geen inzage geven in hun cijfers. Daarom wordt de toelage van 2016 nu overgemaakt aan de vzw 

Cultuur. Zij zullen een nieuw initiatief stimuleren, de voorwaarden bepalen en de realisatie opvolgen. 

 

 06 Lokale Economie - Statuten middenstandsadviesraad Hoeselt (MARAH) - Goedkeuring 

 

De aangepaste statuten van de middenstandadviesraad Hoeselt (MARAH) worden unaniem goedgekeurd. 

 

 07 Lokale Economie - Samenstelling middenstandsadviesraad Hoeselt (MARAH) - 

Goedkeuring 

 

De vernieuwde samenstelling van de middenstandadviesraad Hoeselt (MARAH) wordt unaniem 

goedgekeurd. 

 

 08 Onderwijs - Aanwending werkingsbudget voor beleidsondersteuning - Goedkeuring 

 

Het voorstel van de gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt om een gedeelte van het werkingsbudget aan te 

wenden voor beleidsondersteuning wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Via dit kader kan een personeelslid worden aangesteld met als doel grote klasgroepen te ontdubbelen of te 

ondersteunen. Om dit te realiseren wordt in het gemeentebudget een bedrag van 7.000,00 EUR 

ingeschreven voor het schooljaar 2016-2017. 

 

Raadslid W. Callebaut vraagt of dit bedrag gedekt wordt door subsidies van Onderwijs Vlaanderen. 

 

Schepen G. Thys antwoordt dat dat niet het geval is en dat het de gemeente Hoeselt is die dit bedrag 

vrijmaakt. 

 

Raadslid W. Callebaut concludeert bijgevolg dat het organiseren van onderwijs in de basisschool in Alt-

Hoeselt geld kost aan het gemeentebestuur. Het is niet budgetneutraal zoals nogal eens gedacht wordt. 

Gezien onderwijs volgens hem niet tot de corebusiness van een gemeente behoort, vraagt hij of er nog 

sprake is van de eerdere plannen voor een overdracht van de school aan een ander onderwijsnet. 

 

Burgemeester W. Raskin maakt duidelijk dat het gemeentebestuur beslist heeft om de basisschool in Alt-

Hoeselt tot minstens het einde van deze legislatuur in eigen beheer te houden. Het schepencollege is erg 

tevreden over de werking. 

 

Raadslid M. Jehaes geeft aan voorstander te zijn van een overdracht aan een ander onderwijsnet. Zelfs als 

het organiseren van onderwijs budgetneutraal zou zijn - dat zal nog moeten blijken bij de goedkeuring van 

jaarrekening 2015 op de volgende gemeenteraad - is er sowieso extra werk aan op het vlak van bestuur, 

administratie en personeelszaken. En dat terwijl het inderdaad geen corebusiness is van een gemeente. 

 

 09  Secretariaat - Aanduiding van een afgevaardigde namens de gemeente Hoeselt in de 

Algemene Vergadering van de VVSG - Goedkeuring 

 

De aanduiding van raadslid J. Barzeele als afgevaardigde van de gemeente Hoeselt in de Algemene 

Vergadering van de Vlaamse Vereniging van Steden & Gemeenten (VVSG) wordt unaniem goedgekeurd. 
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Sedert het begin van de legislatuur werd deze functie waargenomen door mevr. P. Lambrechts. Gezien haar 

ontslag als gemeenteraadslid begin dit jaar wordt haar mandaat in deze vereniging toevertrouwd aan haar 

opvolger mevr. J. Barzeele. 

 

 10 Secretariaat - Bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor 

deelname aan de algemene vergadering van Limburg.net en IGL - Goedkeuring 

 

De agenda voor de algemene vergadering van Limburg.net en de Intercommunale voor Gehandicapten 

Limburg (IGL) op respectievelijk 22 juni 2016 en 23 juni 2016 worden unaniem goedgekeurd. 

 

B. Vertessen en N. Vangronsveld, de respectievelijke raadsleden die bij aanvang van de legislatuur 

aangesteld werden als gemeentelijk afgevaardigde, worden gemandateerd om een positieve stem uit te 

brengen. 

 

 11 Secretariaat - Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - Jaarverslag & 

jaarrekening 2015 - Goedkeuring 

 

Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de interlokale vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw 

worden unaniem goedgekeurd. 

 

 12 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 28 april 2016 - Goedkeuring 

 

De notulen van de gemeenteraad van 28 april 2016 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden 

unaniem goedgekeurd. 

 

 

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 21u00. 


