GEMEENTE HOESELT
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Verslag van de vergadering van de
Gemeenteraad van 28 april 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, 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: nihil
AFWEZIG: Jos Buysmans, raadslid
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Geert Achten, raadslid, vanaf agendapunt 2
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil
De vergadering wordt geopend om 20u00.

IN OPENBARE VERGADERING
01 Mobiliteit - Creëren parkeerplaats ‘laden en lossen’ t.h.v. Dorpsstraat 3 + verwijderen
zebrapad - Goedkeuring
Het aanvullend reglement op het verkeer houdende het aanbrengen van een parkeerplaats voor het laden
en lossen van goederen t.h.v. handelszaak Olio Vino in de Dorpsstraat 3 wordt unaniem goedgekeurd.

02 Mobiliteit - Aanbrengen voorrangssignalisatie t.h.v. uitrit Binnenhof (Kerkstraat) Goedkeuring
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Het aanvullend reglement op het verkeer houdende het invoeren van een voorrangswijziging in de
Kerkstraat t.h.v. de uitrit van het Binnenhof wordt unaniem goedgekeurd.

03 Burgerzaken - Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen - Goedkeuring
Het vernieuwd huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor
(A. Capiot, W. Raskin, G. Thys, B. Vertessen, Y. Croux, L. Verjans, M. Vanroy, 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, W. Callebaut, S. Driesen en M. Jehaes).
Het nieuw reglement kadert in de plannen tot renovatie van de bestaande begraafplaatsen en omvat naast
de algemene richtlijnen de verschillende soorten concessies met voor ieder de modaliteiten ter zake.
Raadslid S. Voncken stelt vast dat een concessie van 25 jaar slechts éénmaal verlengd kan worden met 25
jaar. Hij vindt een maximale duur van 50 jaar te weinig en kan zich situaties voorstellen waarbij een graf
geruimd moet worden bij leven van de nabestaanden. Hij stelt in deze voor om het reglement ter zitting aan
te passen.
Schepen B. Vertessen geeft toe dat dit een moeilijkheid is in het voorgestelde beleid. Maar het is nodig om
zekerheid te krijgen dat op termijn bepaalde blokken van de begraafplaats in hun geheel ontruimd en
verplaatst kunnen worden. Het college van burgemeester en schepenen kan in een dergelijke uitzonderlijke
situatie evenwel voor een aangepaste oplossing zorgen en een herbegraving/herplaatsing op kosten van de
gemeente Hoeselt toelaten. De mogelijkheid op een menselijke oplossing is bijgevolg voorzien.
Raadslid S. Voncken betwist dit. Hij leest nergens in het reglement dat het schepencollege mag afwijken van
de bepalingen in het reglement. Dit kan dus ook niet zomaar. De gemeenteraad zou deze passage over de
verlengbaarheid bijgevolg beter schrappen of aanpassen. Het is een hiaat in het reglement en het is niet
goed om deze aanpak zo hard te communiceren.
Schepen B. Vertessen antwoordt dat dit reglement gaat over concessies van 25 tot 50 jaar. Er komen dus nog
gelegenheden genoeg om het aan te passen indien uit de praktijk zou blijken dat er hiaten in zitten.

04 Burgerzaken - Politiereglement op de begraafplaatsen - Goedkeuring
Het vernieuwd politiereglement op de begraafplaatsen wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor (A. Capiot,
W. Raskin, G. Thys, B. Vertessen, Y. Croux, L. Verjans, M. Vanroy, 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, W. Callebaut, S. Driesen en M. Jehaes).
Het nieuw reglement kadert in de plannen tot renovatie van de bestaande begraafplaatsen en omvat de
wettelijk afdwingbare bepalingen inzake de administratieve en technische handelingen vooraf, tijdens en na
de begraving of crematie, het lijkenvervoer, de bewaring, de ontgraving en het beheer van de
begraafplaatsen.

05 Gemeentebelastingen - Retributiereglement op de begraafplaatsen - Goedkeuring
Het vernieuwd retributiereglement op de begraafplaatsen wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor
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(A. Capiot, W. Raskin, G. Thys, B. Vertessen, Y. Croux, L. Verjans, M. Vanroy, 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, W. Callebaut, S. Driesen en M. Jehaes).
Het nieuw reglement kadert in de plannen tot renovatie van de bestaande begraafplaatsen en omvat een
overzicht van de retributiebedragen bij het verlenen van concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen
met ingang vanaf 1 juni 2016.

06 Milieu - Deelname aan het Leaderproject 'Koester de Koolstof' - Goedkeuring
Het voorstel tot deelname aan het Leaderproject ‘Koester de Koolstof’ wordt unaniem goedgekeurd.
‘Koester de Koolstof’ is één van de zeven projecten die deel uitmaakt van het nieuw Europees
plattelandsprogramma Leader dat eind vorig jaar werd goedgekeurd en kan rekenen op steun van de
Plaatselijke Groep Haspengouw. Het project wil landbouwers ondersteunen om op een brongerichte manier
de erosieproblematiek aan te pakken en tegelijkertijd de bodemvruchtbaarheid van de percelen voor de
komende generaties te bestendigen. De financiële bijdrage van de gemeente Hoeselt in dit project bedraagt
2.500,00 EUR gespreid over 3 jaar.

07 Secretariaat - Algemene vergadering van GC Ter Kommen vzw, Jeugdhuis X vzw en
Sport Hoeselt vzw - Kennisgeving
Kennis wordt genomen van de data en de agenda’s van de algemene vergaderingen van GC Ter Kommen
vzw, Jeugdhuis X vzw en Sport Hoeselt vzw.

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 voor de algemene vergaderingen van Inter-media, Inter-energa en Inter-aqua op respectievelijk
3, 17 en 24 mei 2015 worden unaniem goedgekeurd.
De agenda voor ieder van deze vergaderingen staat nagenoeg volledig in het teken van de goedkeuring van
de balans en resultatenrekening boekjaar 2015. R. Coenegrachts, L. Verjans en Y. Croux, de respectievelijke
raadsleden die bij aanvang van de legislatuur werden aangesteld als afgevaardigde, worden gemandateerd
om een positieve stem uit te brengen over de agenda van deze vergaderingen.

09 Secretariaat - Interlokale vereniging PG Leader Haspengouw - Jaarverslag &
jaarrekening 2015 - Goedkeuring
Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de interlokale vereniging Plaatselijke Groep Leader Haspengouw
worden unaniem goedgekeurd.
Raadslid S. Voncken dringt er bij schepen Y. Croux op aan om toch eens na te denken over geplande
projecten in Hoeselt die mogelijk aanspraak kunnen maken op subsidies van PG Leader Haspengouw.
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10 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 31 maart 2016 - Goedkeuring
De notulen van de gemeenteraad van 31 maart 2016 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden
unaniem goedgekeurd.

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u30.
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