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Verslag van de vergadering van de  

Gemeenteraad van 27 oktober 2016 

 

AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; 

Werner Raskin, burgemeester; 

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

Serge Voncken, Carine Moors, Linda Verjans, 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: Walter Callebaut, raadslid 

 

AFWEZIG: nihil 

 

AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Linda Verjans, raadslid, vanaf agendapunt 2 

 

VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 

 

De vergadering wordt geopend om 20u00. 

 

IN OPENBARE VERGADERING 

 

 01 Mobiliteit - Invoering algemeen parkeerverbod Industriezone - Goedkeuring 

 

Het voorstel tot invoering van een algemeen parkeerverbod op de industriezone wordt unaniem 

goedgekeurd. Tot deze maatregel wordt besloten omdat geregeld voertuigen hinderlijk opgesteld staan 

waardoor het doorgaand verkeer bemoeilijkt wordt. 

 

 02 Mobiliteit - Aanbrengen parkeervakken Droogbroekstraat - Goedkeuring 

 

Het aanvullend reglement op het verkeer houdende het aanbrengen van parkeervakken in de 

Droogbroekstraat ter hoogte van de lokale kapsalons wordt unaniem goedgekeurd. 
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Raadslid S. Driesen vindt dat er wel heel ad hoc gereageerd wordt op losstaande vragen van inwoners. Er 

wordt geen beleidslijn aangehouden of duidelijk parkeerbeleid gevoerd. 

 

Burgemeester W. Raskin licht toe dat er ingespeeld wordt op veranderende situaties. Het bestuur wil in 

deze met name tegemoet komen aan de lokale zelfstandigen. 

 

 03 ROP - Vestiging van een ondergrondse erfdienstbaarheid voor het leggen van een 

rioleringsbuis t.h.v. De Kluis van Vrijhern - Goedkeuring 

 

De overeenkomst tot vestiging van een ondergrondse erfdienstbaarheid op het naastgelegen perceel van 

De Kluis van Vrijhern wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Vanaf De Kluis van Vrijhern loopt een rioleringsbuis met hemelwater naar de vijver van het naastgelegen 

perceel. De huidige eigenaar van dit perceel ziet deze buis liever afgekoppeld en is bereid een nieuwe 

ondergrondse rioleringsbuis te laten aanleggen op zijn eigendom naar het lager gelegen perceel van het 

OCMW Hoeselt. Het recht van doorgang wordt kosteloos toegestaan door de eigenaar van het perceel. 

 

 04 ROP - Ruiling van onroerende goederen gelegen te Werm - Goedkeuring 

 

De ruiling van onroerende goederen tussen de gemeente Hoeselt en kerkfabriek St.-Domitianus Werm 

wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Deze grondruiling kadert in de plannen van de gemeente Hoeselt tot verkoop van de pastorie in Werm. De 

transactie is een win-win voor beide partijen gezien met deze ruiling de pastorie enerzijds over een 

behoorlijke tuinruimte zal beschikken en er anderzijds bouwkavels gecreëerd worden voor de kerkfabriek. 

 

De te ruilen goederen worden evenwaardig geschat op 23.300,00 EUR. 

 

 05 Overheidsopdrachten - Verbeteren wegen Schabos - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunningswijze 

 

Het bestek voor uitvoering van verbeteringswerken aan het wegennet in Schabos wordt unaniem 

goedgekeurd. 

 

De straten in Schabos liggen er in slechte staat bij. Om het recreatiegebied beter bereikbaar te maken 

worden de wegen gerenoveerd. 

 

Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking en wordt begroot op 15.000,00 EUR incl. btw. 

 

 06 Kerkfabrieken - Kerkfabriek Maria Middelares Hoeselt - Budgetwijziging 2016 - 

Aktename 

 

Akte wordt genomen van een budgetwijziging dienstjaar 2016 van kerkfabriek Maria Middelares Hoeselt. 

 

De budgetwijziging heeft betrekking op het investeringsbudget waar de ontvangsten verhoogd worden met 

een toelage van het Vlaams Gewest alsook met de te verwachten opbrengsten uit de verkoop van 2 
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appartementen. Anderzijds worden de investeringsuitgaven ook opgetrokken voor de herbestemming van 

de kerk. De toelage 2016 van de gemeente Hoeselt aan kerkfabriek Maria Middelares Hoeselt wijzigt niet. 

 

Raadslid S. Driesen herhaalt het standpunt van Best Hoeselt dat zij de verbouwing van de kerk tot 

bibliotheek een slecht project vinden. Het is een hele dure, maar geen goede oplossing voor de Hoeseltse 

bibliotheek. En nu stijgt het bedrag al nog voor de werken zelfs maar gestart zijn. 

 

Schepen G. Thys vindt het wel een goed project. Ook omdat de kerk van de Neder hiermee een nieuwe 

bestemming krijgt. 

 

 07 Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Lambertus Hoeselt - Budgetwijziging 2016 - 

Aktename 

 

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

Deze budgetwijziging bevat een aantal kredietverschuivingen in het exploitatiebudget, waarbij de 

verhogingen en de verlagingen elkaar compenseren. 

 

De toelage 2016 van de gemeente Hoeselt aan kerkfabriek St.-Lambertus Hoeselt wijzigt niet. 

 

 08 Kerkfabrieken - Meerjarenplanwijzigingen opgemaakt in 2016 in het kader van de 

opmaak van de budgetten 2017 - Goedkeuring 

 

De meerjarenplanwijzigingen van de kerkfabrieken St.-Stefanus Hoeselt, St.-Brixius Schalkhoven, O.L.V. 

Maria Middelares Hoeselt (Neder) en St.-Domitianus Werm in het kader van de opmaak van de budgetten 

2017 worden unaniem goedgekeurd. 

 

Elke meerjarenplanwijziging betreft een herziening van het exploitatiebudget die ervoor zorgt dat de 

eerder voorziene gemeentelijke exploitatietoelage 2017 licht vermindert. 

 

 09 Kerkfabrieken - Budgetten 2017 - Aktename 

 

Akte wordt genomen van de budgetten 2017 van de kerkfabrieken St.-Stefanus Hoeselt, St.-Brixius 

Schalkhoven, St.-Hubertus St.-Huibrechts-Hern, Maria Middelares Hoeselt (Neder), St.-Jan-de-Doper 

Romershoven, St.-Domitianus Werm en St.-Lambertus Alt-Hoeselt. 

 

De gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelage voor dienstjaar 2017 aan alle kerkfabrieken samen 

bedraagt respectievelijk 71.295,00 EUR en 170.291,00 EUR. 

 

 10 Financiën - Bijkomende gemeentelijke toelage aan GC Ter Kommen vzw voor het 

boekjaar 2016 - Goedkeuring 

 

De aanvraag van de raad van bestuur van GC Ter Kommen voor een bijkomende gemeentelijke 

werkingstoelage voor het boekjaar 2016 wordt goedgekeurd 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 5 onthoudingen (S. Voncken, C. 

Moors, J. Buysmans, S. Driesen en M. Jehaes). 
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Het betreft een aanvullende toelage van 26.000,00 EUR om een liquiditeitsprobleem ten gevolge van 

tegenvallende producties en/of evenementen op te vangen. 

 

S. Driesen, raadslid, vindt het straf dat de vzw GC Ter Kommen op deze manier culturele activiteiten 

organiseert wetende dat de gemeente Hoeselt, de Hoeseltse burger dus eigenlijk, toch wel geld bij legt 

wanneer deze activiteiten tegenvallen. Best Hoeselt is voorstander van een goede culturele werking met 

veel mooie activiteiten, maar wil een signaal geven aan de vzw GC Ter Kommen dat er zuinig 

omgesprongen moet worden met de middelen. Daarom willen zij de bijkomende toelage goedkeuren mits 

de volgende 5 jaar de jaarlijkse toelage met 5.000,00 EUR verlaagd wordt ter compensatie. 

 

Schepen M. Vanroy kan zich hier niet in vinden en meldt dat dit zelfs technisch niet mogelijk is gezien de 

begroting 2017 van de vzw GC Ter Kommen al is goedgekeurd door de algemene vergadering. Een 

begroting die Best Hoeselt trouwens mee heeft goedgekeurd. 

 

Burgemeester W. Raskin benadrukt dat het gemeentebestuur de nodige middelen wil blijven vrijmaken 

voor de culturele werking in de gemeente Hoeselt. 

 

 11 Gemeentebelastingen - Aanvullende belasting op de Personenbelasting (APB) - 

Aanslagjaar 2017 - Goedkeuring 

 

Het voorstel om voor dienstjaar 2017 een aanvullende belasting van 8,50 % te heffen op de 

personenbelasting 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), 5 stemmen tegen (S. Voncken, C. Moors, J. Buysmans, S. Driesen en M. 

Jehaes) en 0 onthoudingen. 

 

 12 Gemeentebelastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest 

- Aanslagjaar 2017 - Goedkeuring 

 

Het voorstel om voor dienstjaar 2017 1.450 opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing van het 

Vlaams Gewest 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), 5 stemmen tegen (S. Voncken, C. Moors, J. Buysmans, S. Driesen en M. 

Jehaes) en 0 onthoudingen. 

 

 13 Gemeentebelastingen - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven 

heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen - Aanslagjaar 

2017 - Goedkeuring 

 

Het voorstel om voor dienstjaar 2017 200 opcentiemen te heffen op de door het Vlaams Gewest geheven 

heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen wordt unaniem goedgekeurd. 

 

 14 Gemeentebelastingen - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven 

heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - Aanslagjaar 2017 - 

Goedkeuring 
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Het voorstel om voor dienstjaar 2017 200 opcentiemen te heffen op de door het Vlaams Gewest geheven 

heffing ter bestrijding van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten wordt unaniem goedgekeurd. 

 

 15 Gemeentebelastingen - Dienstenbelasting voor het aanslagjaar 2017 - Goedkeuring 

 

Het voorstel om voor dienstjaar 2017 een tarief dienstenbelasting van 90,00 EUR per belastingplichtige en 

een sociaal tarief dienstenbelasting van 43,00 EUR per belastingplichtige te heffen 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), 5 stemmen 

tegen (S. Voncken, C. Moors, J. Buysmans, S. Driesen en M. Jehaes) en 0 onthoudingen. 

 

Raadslid S. Voncken is van mening dat de dienstenbelasting afgeschaft moet worden omdat het 

gemeentebestuur door de invoering van de directe inning van Limburg.net twee keer langs de kassa 

passeert. Ook raadslid S. Driesen benadrukt nogmaals dat de belastingen via die weg verhoogd werden. 

 

Schepenen G. Thys en B. Vertessen repliceren dat de directe inning bestemt is voor het ophalen en 

verwerken van het afval en dat de dienstenbelasting dient voor de algemene werking van alle 

gemeentelijke diensten. 

 

 16 Personeel - Vaststelling van de personeelsformatie van het gemeentepersoneel - 

Goedkeuring 

 

De aangepaste personeelsformatie van de gemeente Hoeselt 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 5 

onthoudingen (S. Voncken, C. Moors, J. Buysmans, S. Driesen en M. Jehaes). 

 

De bestaande personeelsformatie was aan een update toe n.a.v. een aantal aanwervingen, bevorderingen 

en pensioneringen. De loopbaanonderbrekingen werden eveneens geactualiseerd. 

 

Raadslid S. Voncken stelt vast dat er terug 3 zaalwachters voorzien worden voor de uitbating van de 

sporthal. Hij is van mening dat dit ook met minder medewerkers kan indien men de verenigingen en 

gebruikers zelf materiaal laat klaarzetten en opruimen. De meerkost van eventuele schade of verloren 

materiaal weegt niet op tegen de meerkost van extra zaalwachters. 

 

Schepen Y. Croux is een andere mening toegedaan. De zaalwachters zijn een noodzaak in de 

dienstverlening. Zonder hen wordt de werking erg moeilijk. 

 

 17 Personeel - Vaststelling van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - 

Goedkeuring 

 

De aanpassing van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt unaniem goedgekeurd. Een 

herziening van de rechtspositieregeling was noodzakelijk gelet op een gewijzigde regelgeving, een 

indexatie van de wettelijke vergoedingen en een afstemming van de functies met de nieuwe 

personeelsformatie. 

 



Verslag gemeenteraad van 27 oktober 2016 6

 18 Personeel - Vaststelling van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel - 

Goedkeuring 

 

Het aangepast arbeidsreglement van het gemeentepersoneel wordt unaniem goedgekeurd. Een herziening 

van het arbeidsreglement is noodzakelijk gelet op de gewijzigde regelgeving, een aanvulling van de huidige 

bepalingen en het leggen van andere accenten. 

 

 19 Milieu - Deelname aan het Platteland Plus-project ‘(Paal)kamperen in Haspengouw 

en Voeren’ van Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren - Goedkeuring 

 

Het voorstel tot deelname aan het Platteland Plus-project ‘(Paal)kamperen in Haspengouw en Voeren’ van 

Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Platteland Plus zet in op acties die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling 

van de plattelandseconomie. Bestaande wandelnetwerken worden met dit project onder de aandacht 

gebracht door aan de wandelaars en bezoekers kampeermogelijkheden aan te bieden in de natuur en op 

het platteland in Haspengouw en Voeren. Platteland Plus-projecten kunnen rekenen op financiële 

ondersteuning van Vlaanderen en van de provincie Limburg. Voor de inrichting van een plaatselijke 

paalkampeerplaats zal een bedrag van 25.000,00 EUR worden voorzien in het gemeentebudget 2018. 

 

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

deelname aan de Algemene Vergadering van Limburg.net - Goedkeuring 

 

De agenda voor de algemene vergadering van Limburg.net op woensdag 21 december 2016 wordt 

unaniem goedgekeurd. 

 

Schepen B. Vertessen, die bij aanvang van de legislatuur aangesteld werd als gemeentelijk afgevaardigde, 

wordt gemandateerd om een positieve stem uit te brengen over de agenda van deze vergadering. 

 

 21 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 29 september 2016 - Goedkeuring 

 

De notulen van de gemeenteraad van 29 september 2016 geven geen aanleiding tot opmerkingen en 

worden unaniem goedgekeurd. 

 

 

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u45. 


