GEMEENTE HOESELT
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Verslag van de vergadering van de
Gemeenteraad van 28 januari 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, Wim Hellinx, Inge Loyens en Josée
Barzeele, raadsleden;
en Geert Rouffa, gemeentesecretaris
VERONTSCHULDIGD: Nadine Vangronsveld, raadslid
Hilde Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen
AFWEZIG: Walter Callebaut, raadslid
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Inge Loyens, raadslid, vanaf agendapunt 3
Josée Barzeele, raadslid, vanaf agendapunt 5
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN:

Serge Voncken, Carine Moors, Steven Driesen, Jos Buysmans en
Marc Jehaes, raadsleden, vanaf agendapunt 1

Voor aanvang van de zitting wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van dhr. Frans Nartus.
Dhr. Nartus overleed op 8 januari 2016 op de leeftijd van 79 jaar. Als lid van de toenmalige CVP heeft hij in
de jaren ‘70 en ‘80 14 jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad.
De vergadering wordt geopend om 20u00.

IN OPENBARE VERGADERING
Raadslid S. Driesen vraagt bij aanvang van de zitting het woord en meldt dat alle gemeenteraadsleden van
de fractie BEST Hoeselt de zitting zullen verlaten. BEST Hoeselt maakt hiermee een statement tegen de
beperkte agenda van deze gemeenteraad. Zij stellen vast dat zeven van de tien agendapunten politieke
wissels binnen de gemeenteraad of de OCMW-raad betreffen en zijn van mening dat dit ook aan de
gemeenteraad van december jl. of februari as. toegevoegd had kunnen worden. De voorbereiding van deze
zitting heeft energie en tijd gevraagd van het personeel en kost ±3.000,00 EUR aan zitpenningen. Dat had
men zich kunnen besparen. De raadsleden van BEST Hoeselt doen dan ook afstand van hun zitpenning.
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Voorzitter F. Capiot repliceert dat deze zitting - net als in vele andere gemeenten - wel degelijk noodzakelijk
is om de bestuursraden van de gemeente Hoeselt en het OCMW Hoeselt correct te installeren. Conform de
afspraken gemaakt bij aanvang van de legislatuur komen zo alle mandatarissen in functie en kan de
gemeente onder alle omstandigheden bestuurd worden. In de loop van februari is er trouwens al een
OCMW-raad. Afstand doen van hun zitpenning is voor betreffende raadsleden niet meer mogelijk aangezien
zij bij binnenkomst het aanwezigheidsregister hebben getekend. De gemeente zal deze uitbetalen.

01 Secretariaat - Kennisgeving van het ontslag van gemeenteraadslid mevr. H. Wolfs
Kennis wordt genomen van de brief van mevr. H. Wolfs d.d. 31 december 2015 waarbij de voorzitter van de
gemeenteraad op de hoogte wordt gebracht van haar ontslag als raadslid. Dit ontslag is het gevolg van
gemaakte afspraken binnen de partij N-VA/Nieuw na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

02 Secretariaat - Kennisgeving van de installatie en eedaflegging van mevr. I. Loyens als
gemeenteraadslid in opvolging van mevr. H. Wolfs, ontslagnemend
Gelet op het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 is het aan mevr. I.
Loyens als 1ste opvolger binnen de partij N-VA/Nieuw om de vrijgekomen plaats van mevr. H. Wolfs in de
gemeenteraad in te nemen.
Blijkens het onderzoek van de geloofsbrieven voldoet mevr. I. Loyens nog steeds aan de
verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zij zich niet in een geval van onverenigbaarheid hetzij wegens
uitoefening van een ambt hetzij wegens bloed- of aanverwantschap.
Mevr. I. Loyens wordt ter zitting uitgenodigd voor de eedaflegging. Zoals wettelijk voorgeschreven doet zij
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 mevr. I. Loyens officieel aangesteld als gemeenteraadslid en neemt zij haar plaats in
aan de vergadertafel. Zij zal in principe als raadslid aanblijven tot het einde van de legislatuur.

03 Secretariaat - Kennisgeving van het ontslag van gemeenteraadslid mevr. P.
Lambrechts
Kennis wordt genomen van de brief van mevr. P Lambrechts d.d. 31 december 2015 waarbij de voorzitter
van de gemeenteraad op de hoogte wordt gebracht van haar ontslag als raadslid. Dit ontslag is het gevolg
van gemaakte afspraken binnen de partij cdh na de verkiezingen van 14 oktober 2012.

04 Secretariaat - Kennisgeving van de installatie en eedaflegging van mevr. J. Barzeele als
gemeenteraadslid in opvolging van mevr. P. Lambrechts, ontslagnemend
Gelet op het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 is het aan dhr. W.
Geurts als eerste opvolger binnen de partij cdh om de vrijgekomen plaats van mevr. P. Lambrechts in de
gemeenteraad in te nemen.
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Aangezien zowel dhr. W. Geurts (1ste opvolger), mevr. K. Vandecaetsbeek (2de opvolger) als mevr. C. Hayen
(3de opvolger) formeel hebben aangegeven te verzaken aan het mandaat van gemeenteraadslid, komt het
toe aan mevr. J. Barzeele als 4de opvolger binnen de partij cdh om de vrijgekomen plaats van mevr. P.
Lambrechts in de gemeenteraad in te nemen.
Blijkens het onderzoek van de geloofsbrieven voldoet mevr. J. Barzeele nog steeds aan de
verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zij zich niet in een geval van onverenigbaarheid hetzij wegens
uitoefening van een ambt hetzij wegens bloed- of aanverwantschap.
Mevr. J. Barzeele wordt ter zitting uitgenodigd voor de eedaflegging. Zoals wettelijk voorgeschreven doet zij
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 mevr. J. Barzeele officieel aangesteld als gemeenteraadslid en neemt zij haar plaats in
aan de vergadertafel. Zij zal in principe als raadslid aanblijven tot het einde van de legislatuur.

05 Secretariaat - Vaststelling van de nieuwe rangorde der gemeenteraadsleden
Na de installatie van mevr. I. Loyens en mevr. J. Barzeele als nieuwe raadsleden wordt de rangorde van de
gemeenteraadsleden als volgt vastgesteld:

RANGNUMMER

NAAM

DATUM 1STE
AMBTSAANVAARDING

AANTAL NAAMSTEMMEN BIJ DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN
14 OKTOBER 2012

1

Werner Raskin

02/01/1989

1 083

2

Alfons Capiot

02/01/1989

380

3

Guy Thys

01/01/2001

950

4

Serge Voncken

01/01/2001

590

5

Michel Vanroy

01/01/2001

529

6

Carine Moors

01/01/2001

489

7

Linda Verjans

01/01/2001

489

8

Walter Callebaut

01/01/2001

473

9

Steven Driesen

02/01/2007

745

10

Bert Vertessen

02/01/2007

543

11

Yves Croux

02/01/2007

537

12

Jos Buysmans

02/01/2007

527

13

Johan Schoefs

02/01/2013

440

14

Rudi Coenegrachts

02/01/2013

420

Verslag gemeenteraad van 28 januari 2016

3

15

Geert Achten

02/01/2013

413

16

Marc Jehaes

02/01/2013

391

17

Wendy Bollen

02/01/2013

367

18

Nadine Vangronsveld

02/01/2013

362

19

Wim Hellinx

02/01/2013

286

20

Inge Loyens

28/01/2016

376

21

Josée Barzeele

28/01/2016

216

06 Secretariaat - Kennisgeving van de voordrachtsakte van een kandidaat-werkend lid
van de OCMW-raad
Kennis wordt genomen van de voordrachtsakte voor de OCMW-raad van de partij cdh met mevr. K.
Vandecaetsbeek als kandidaat-werkend lid en mevr. M. Lemmens als kandidaat-opvolger.
De geloofsbrieven van mevr. K. Vandecaetsbeek en mevr. M. Lemmens geven geen aanleiding tot
opmerkingen. Mevr. K. Vandecaetsbeek kan derhalve worden geïnstalleerd als OCMW-raadslid. De
beëdiging zal plaatsvinden t.o.v. de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris.

07 Secretariaat - Kennisgeving wijzigingen samenstelling OCMW-raad
Kennis wordt genomen van de installatie en eedaflegging van mevr. H. Wolfs, dhr. V. Jans, dhr. N. Raskin en
mevr. H. Berx als nieuwe raadsleden van het OCMW. Na deze wissels is de raad voor maatschappelijk welzijn
samengesteld als volgt:
Mevr. Hilde Buysmans, Voorzitter (N-VA/Nieuw)
Mevr. Carine Box, Vast Bureau (VLD-plus)
Dhr. Nico Raskin, Vast Bureau (VLD-plus)
Mevr. Heidi Berx, raadslid (VLD-plus)
Mevr. Sylvia Hex, raadslid (BEST Hoeselt)
Dhr. Vally Jans, raadslid (N-VA/Nieuw)
Mevr. Hilde Wolfs, raadslid (N-VA/Nieuw)
Mevr. Florette Snellings, raadslid (BEST Hoeselt)
Mevr. Kim Vandecaetsbeek Kim, raadslid (cdh)

08 Financiën - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2016 - Goedkeuring
Een gemeentelijke toelage van 5.000,00 EUR aan St.-Vincentius Hoeselt wordt unaniem goedgekeurd. Het
betreft een eenmalige toelage ter financiering van verbouwingswerken aan een gedeelte van de
parochiekerk van St.-Huibrechts-Hern. St.-Vincentius zal deze ruimte gebruiken voor haar activiteiten.
Deze uitgave wordt vastgelegd en aangerekend zoals voorzien in exploitatiebudget 2016.
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09 Personeel - Aanpassing van de personeelsformatie - Goedkeuring
De aangepaste personeelsformatie van de gemeente Hoeselt wordt unaniem goedgekeurd.
De wijzigingen hebben inzonderheid betrekking op de Technische Dienst waar ten behoeve van een meer
efficiënte werking een aangepast organogram werd opgemaakt.

10 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 29 december 2015 - Goedkeuring
De notulen van de gemeenteraad van 29 december 2015 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden
unaniem goedgekeurd.

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u20.
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