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Verslag van de vergadering van de  
Gemeenteraad van 26 oktober 2017 

 
Aanwezig:  Alfons Capiot, voorzitter; 
 Werner Raskin, burgemeester; 
 Guy Thys, Bert Vertessen en Yves Croux, 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, gemeentesecretaris 
 
AANWEZIG ZONDER STEMRECHT OVEREENKOMSTIG ART. 31 VAN HET GEMEENTEDECREET: 

Hilde Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen 
 
VERONTSCHULDIGD: Michel Vanroy, schepen 
 
AFWEZIG: nihil 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Nadine Vangronsveld en Christiaan Hex, raadsleden, 

aanwezig vanaf agendapunt 3 
  Linda Verjans, raadslid, aanwezig vanaf agendapunt 4 
  Walter Callebaut, raadslid, aanwezig vanaf agendapunt 7 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 

IN OPENBARE VERGADERING 
 

 01 Secretariaat - Kennisgeving van het ontslag van gemeenteraadslid S. Driesen 
 
Kennis wordt genomen van de brief van dhr. S. Driesen d.d. 15 oktober 2017 waarbij de voorzitter van de 
gemeenteraad op de hoogte wordt gebracht van zijn ontslag als raadslid. Drukke beroepsomstandigheden 
maakten het voor hem steeds moeilijker om zijn mandaat als raadslid op te nemen. 
 

 02 Secretariaat - Kennisgeving van de installatie en eedaflegging van dhr. C. Hex als 
gemeenteraadslid in opvolging van dhr. S. Driesen, ontslagnemend 



Verslag gemeenteraad van 26 oktober 2017 2 

 
Gelet op het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 is het binnen de partij 
BEST Hoeselt aan mevr. F. Snellings (1ste opvolger) om de vrijgekomen plaats van dhr. S. Driesen in de 
gemeenteraad in te nemen. Vervolgens komen mevr. S. Hex (2de opvolger) en dhr. E. Oben (3de opvolger) in 
aanmerking om dhr. S. Driesen op te volgen. 
 
Gezien zowel mevr. F. Snellings (1ste opvolger), mevr. S. Hex (2de opvolger) als dhr. E. Oben (3de opvolger) 
formeel hebben aangegeven te verzaken aan het mandaat van gemeenteraadslid komt het binnen BEST 
Hoeselt toe aan dhr. C. Hex als 4de opvolger om de vrijgekomen plaats van dhr. S. Driesen in de 
gemeenteraad in te nemen. 
 
Blijkens het onderzoek van de geloofsbrieven voldoet dhr. C. Hex nog steeds aan de 
verkiesbaarheidsvereisten en bevindt hij zich niet in een geval van onverenigbaarheid. 
 
Dhr. C. Hex wordt ter zitting uitgenodigd voor de eedaflegging. Zoals wettelijk voorgeschreven doet hij dat 
in handen van de voorzitter van de gemeenteraad in volgende bewoordingen: 
 
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" 
 
Na de eedaflegging is dhr. C. Hex officieel aangesteld als gemeenteraadslid en neemt hij deel aan de 
vergadering van de gemeenteraad. 
 

 03 Mobiliteit - Verplaatsing oversteekplaats Nederstraat - Goedkeuring 
 
Het verplaatsen van de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de kerk in de Nederstraat wordt 
unaniem goedgekeurd. 
 
Tot deze maatregel wordt overgegaan omdat het zicht op deze locatie te beperkt is voor het verkeer 
komende vanuit Hoeselt centrum. Het zebrapad zal enkele tientallen meters in noordelijke richting worden 
verplaatst en ter hoogte van de Nederstraat 24 en 26 worden ingeplant. 
 

 04 Omgeving - Afsprakenkader woningonderzoeken i.f.v. sociaal verhuurkantoor - 
Goedkeuring 

 
Het afsprakenkader voor het onderzoeken van woningen die worden aangeboden aan het sociaal 
verhuurkantoor (SVK) Houtvast met oog op nieuwe inhuurnames wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Het betreft een overeenkomst tussen de gemeente Hoeselt, SVK Houtvast en de Vlaamse minister bevoegd 
voor wonen mevr. L. Homans. Met de overeenkomst wordt afgesproken dat voor alle nieuwe SVK-
woningen een conformiteitsonderzoek uitgevoerd zal worden door Stebo vzw en dat de woningen pas 
verhuurd zullen worden na afgifte van een conformiteitsattest. Het afsprakenkader treedt in principe in 
werking op 1 januari 2018 na ondertekening door de Vlaamse minister. 
 

 05 Overheidsopdrachten - Aankoop CNG slow fill installatie via samenaankoop van 
Infrax - Goedkeuring 

 
De aankoop van een slow fill tankinstallatie voor CNG (aardgas) via een samenaankoop van Infrax wordt 
unaniem goedgekeurd. 



Verslag gemeenteraad van 26 oktober 2017 3 

 
De officiële kostprijs van de aangeboden CNG slow fill installatie bedraagt 12.934,90 EUR incl. btw. De reële 
kost na aftrek van een eenmalige premie van 5.000,00 EUR en een korting van 5% bedraagt 7.286,26 EUR. 
 

 06 Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen van waterverzachters - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor het leveren en plaatsen van waterverzachters wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De waterverzachters zijn bestemd voor GBS Alt-Hoeselt, de Technische Dienst, zwembad Ter Kommen, GC 
Ter Kommen en de openbare bibliotheek. De opdracht wordt aanbesteed overeenkomstig de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt begroot op 15.000,00 EUR incl. btw. 
 

 07 Overheidsopdrachten - Binnenschilderwerken SC Ter Kommen - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor het uitvoeren van binnenschilderwerken in sportcentrum Ter Kommen wordt unaniem 
goedgekeurd. 
 
Het betreft voornamelijk schilderwerken van muren en plafonds in de gangen en de kleedkamers, in de 
danszaal, in de lokalen van de zaalwachters, in het EHBO-lokaal en in de berging van sportcentrum Ter 
Kommen. De opdracht wordt aanbesteed overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking en wordt begroot op 25.971,95 EUR incl. btw. 
 

 08 Overheidsopdrachten - Aankoop mobiele camera - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

 
Het bestek voor aankoop van een mobiele camera wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Deze camera zal ingezet worden voor het lokaliseren van sluikstorters, vandalisme en andere overlast in de 
gemeente Hoeselt. De opdracht wordt aanbesteed overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking en wordt begroot op 16.000,00 EUR incl. btw. 
 

 09 Secretariaat - Resultaten opvolging aanbevelingen Audit Vlaanderen - Kennisgeving 
 
Kennis wordt genomen van het rapport van Audit Vlaanderen met conclusies en resultaten inzake de 
opvolging van de aanbevelingen betreffende de organisatie-audit bij de gemeente Hoeselt.  
 

 10 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 28 september 2017 - Goedkeuring 
 
De notulen van de gemeenteraad van 28 september 2017 geven geen aanleiding tot opmerkingen en 
worden unaniem goedgekeurd. 
 
 
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u20. 
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