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GEMEENTE HOESELT 
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren 
 
 
 

 

Verslag van de vergadering van de  
Gemeenteraad van 26 april 2018 

 
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, Josée Barzeele en Christiaan Hex, raadsleden; 

 en Geert Rouffa, algemeen directeur. 
 
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 
 
Voor aanvang van de zitting wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van dhr. Fanny Pitsioudis, 
echtgenoot van personeelslid Inge Waeytens. 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 

IN OPENBARE VERGADERING 
 

 01 Omgeving - Aanvraag van een vergunning door Kolmont Woonprojecten nv en 
Cordium cvba voor het verkavelen van gronden en de aanleg van wegenis- en 
rioleringsinfrastructuur op percelen van de ‘Middelste Kommen’ - Goedkeuring van 
de zaak der wegen 

 
Het ontwerp voor het aanleggen van wegenis- en rioleringsinfrastructuur op de percelen van verkaveling 
‘Middelste Kommen’ wordt unaniem goedgekeurd. 
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De plannen en het ontwerp worden toegelicht door studiebureau Sweco. Na aanleg en definitieve 
oplevering zullen de gronden en de bijbehorende infrastructuur door de verkavelaar worden overdragen 
aan de gemeente Hoeselt om te voegen bij het openbaar domein. 
 

 02 Omgeving - Minnelijke onteigening van inneming 9 uit het RUP Industriezone IV - 
Goedkeuring 

 
De minnelijke onteigening van een perceel grond uit het onteigeningsplan voor de ontwikkeling van het 
RUP Industriezone IV wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Het betreffende perceel met een oppervlakte van 21a47ca wordt aangekocht tegen de schattingsprijs 
van 13.158,02 EUR en een pachtverbreking van 2.500,00 EUR. 
 

 03 Gemeentebelastingen - Contract tussen de Kruispuntbank en de gemeente Hoeselt - 
Kennisgeving 

 
Kennis wordt genomen van het contract tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de 
gemeente Hoeselt waarbij een machtiging wordt verleend voor het bekomen van een lijst van inwoners die 
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Deze 
lijst is noodzakelijk voor de opmaak van het kohier van de dienstenbelasting dienstjaar 2018. 
 

 04 Financiën - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2018 - Goedkeuring 
 
Voor boekjaar 2018 worden volgende toelagen unaniem goedgekeurd: 
- 2.420,75 EUR voor Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren vzw (lidmaatschapsbijdrage 2018); 
- 4.851,50 EUR voor Projectvereniging Erfgoed Haspengouw (lidmaatschapsbijdrage 2018). 
 

 05 Personeel - Vaststelling van de personeelsformatie van het gemeentepersoneel - 
Goedkeuring 

 
De aangepaste personeelsformatie van de gemeente Hoeselt wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De belangrijkste aanpassingen kaderen in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 15 februari 2018 waarbij de 
gemeenten en de OCMW’s gemeenschappelijk ambtelijk aangestuurd dienen te worden door één 
algemeen directeur en één financieel directeur. De overige wijzigingen zijn een actualisatie ingevolge de 
invoering van de omgevingsvergunning, voltooide selectieprocedures, loopbaanonderbrekingen en 
pensioneringen. 
 

 06 Personeel - Financieel directeur - Oproeping zittende functiehouders - Goedkeuring 
 
In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 15 februari 2018 wordt met unanimiteit van 
stemmen beslist de zittende financieel beheerders van de gemeente Hoeselt en het OCMW Hoeselt op te 
roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur. Deze betrekking zal ingevuld 
worden met ingang van 1 augustus 2018. 
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 07 Personeel - Vaststelling van de functiebeschrijving van de financieel directeur - 
Goedkeuring 

 
De functiebeschrijving van de financieel directeur die zal instaan voor het financieel beheer van de 
gemeente Hoeselt en het OCMW Hoeselt wordt unaniem goedgekeurd. 
 

 08 Secretariaat - Bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor 
deelname aan de algemene vergadering van Inter-media, Inter-energa en Inter-Aqua 
- Goedkeuring 

 
De agenda’s van de algemene vergaderingen van Inter-media, Inter-energa en Inter-aqua 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. 
 

 09  Secretariaat - Voorstel tot statutenwijziging van Infrax Limburg - Goedkeuring 
 
Het voorstel tot statutenwijziging van Infrax Limburg wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De voorgestelde wijziging kadert in de beslissing van de raden van bestuur van de werkmaatschappijen 
Eandis System Operator cvba en Infrax cvba om per 1 juli 2018 hun activiteiten te bundelen en samen 
verder te gaan onder de naam Fluvius System Operator cvba. 
 

 10 Secretariaat - Voorstel tot statutenwijziging van Inter-media - Goedkeuring 
 
Het voorstel tot statutenwijziging van Inter-media wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De voorgestelde wijziging betreft meer bepaald de aanduiding van Fluvius System Operator cvba als 
werkmaatschappij voor Inter-media. 
 

 11 Secretariaat - Voorstel tot statutenwijziging van Inter-energa - Goedkeuring 
 
Het voorstel tot statutenwijziging van Inter-energa wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De voorgestelde wijziging betreft meer bepaald de aanduiding van Fluvius System Operator cvba als 
werkmaatschappij voor Inter-energa. 
 

 12 Secretariaat - Voorstel tot statutenwijziging van Inter-aqua - Goedkeuring 
 
Het voorstel tot statutenwijziging van Inter-aqua wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De voorgestelde wijziging betreft meer bepaald de aanduiding van Fluvius System Operator cvba als 
werkmaatschappij voor Inter-aqua. 
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 13 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 29 maart 2018 - Goedkeuring 
 
De notulen van de gemeenteraad van 29 maart 2018 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden 
unaniem goedgekeurd. 
 
 
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u55. 
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