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GEMEENTE HOESELT 
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren 
 
 
 

 

Verslag van de vergadering van de  
Gemeenteraad van 29 maart 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, Josée Barzeele en Christiaan Hex, raadsleden; 

 en Geert Rouffa, algemeen directeur 
 
AANWEZIG ZONDER STEMRECHT OVEREENKOMSTIG ART. 31 VAN HET GEMEENTEDECREET: nihil 
 
VERONTSCHULDIGD: Hilde Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen; 

Inge Loyens, raadslid 
 
AFWEZIG: nihil 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Michel Vanroy, raadslid, vanaf agendapunt 10 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 

IN OPENBARE VERGADERING 
 

 01 Omgeving - Aankoop perceel grond langs de Hardelingenstraat - Goedkeuring 
 
De aankoop van een perceel grond langs de Hardelingenstraat wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Het betreft een stukje grond met een oppervlakte van 250,00m² dat deel uitmaakt van de picknick- en 
belevingsplek langs de fietsroute t.h.v. de Hardelingenstraat en in eigendom is van de kerkfabriek van 
Wintershoven. De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut aan de schattingsprijs (incl. kosten) 
van 1.500,00 EUR. 
 
Raadslid S. Voncken vernam dat voor het opwaarderen van deze picknickplek een budget voorzien is van 
100.000,00 EUR. Daarbovenop komen ook nog de kosten van deze grondverwerving. Zijn er nog kosten die 
erbij gaan komen? 
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Schepen Y. Croux geeft aan dat er ook nog rekening gehouden moet worden met ± 5.000,00 EUR studie- en 
architectkosten. Het oorspronkelijk beoogde concept zal overigens herbekeken worden met de architect. 
Er moet immers rekening gehouden worden met de exacte inplanting van de constructie en met de 
aanwezige waardevolle groenaanplanting. Schepen Y. Croux zal raadslid S. Voncken op de hoogte houden 
van dit project. 
 

 02 Omgeving - Huurovereenkomst voor de huur van een deel van de O.L.V. Maria 
Middelares kerk - Goedkeuring 

 
De overeenkomst voor de huur van een deel van de parochiekerk O.L.V. Maria Middelares als nieuw 
onderkomen van de gemeentelijke openbare bibliotheek wordt goedgekeurd met 13 stemmen voor (A. 
Capiot, W. Raskin, G. Thys, B. Vertessen, Y. Croux, L. Verjans, J. Schoefs, R. Coenegrachts, G. Achten, W. 
Bollen, N. Vangronsveld, W. Hellinx en J. Barzeele), 6 stemmen tegen (S. Voncken, C. Moors, W. Callebaut, 
J. Buysmans, M. Jehaes en Christiaan Hex) en 0 onthoudingen. 
 
De overeenkomst loopt over een periode van 18 jaar en gaat in op 1 april 2018. De basishuur is vastgesteld 
op 900,00 EUR/maand, exclusief de kosten van de nutsvoorzieningen en de kosten voor het onderhoud van 
de lift. 
 
Raadslid S. Voncken herhaalt het standpunt van Best Hoeselt dat zij het absoluut geen goed idee vinden om 
de Hoeseltse bibliotheek weg te halen uit Hoeselt centrum en in een deelgemeente onder te brengen. 
Daarnaast vindt hij het niet kunnen dat het gemeentebestuur eerst honderdduizenden euro’s investeert in 
de verbouwing van de kerk tot bibliotheek en vervolgens dan ook nog eens huur voor dit gebouw gaat 
betalen. De investering die de gemeente Hoeselt gedaan heeft in het gebouw hoort verrekend te worden 
als korting op de huurprijs. Bovendien komen eventuele tekorten in de begroting van de kerkfabriek toch 
terecht bij het gemeentebestuur. In die zin is het nog een nodeloze vestzak-broekzak operatie ook. 
 
Schepen G. Thys geeft aan dat de huur die de gemeente Hoeselt gaat betalen gezien moet worden als 
vervanging van de inkomsten die de kerkfabriek had uit de verhuur van 2 appartementen. Deze 
appartementen heeft de kerkfabriek verkocht om ook op haar beurt te investeren in de verbouwing van 
het kerkgebouw. Burgemeester W. Raskin benadrukt dat men het ruimer moet durven bekijken. Door dit 
project krijgt Hoeselt een nieuwe bibliotheek, krijgt de kerk op de Neder een herbestemming en komt er in 
Hoeselt centrum - op de locatie van de huidige bibliotheek - ruimte vrij voor de huisvesting van jeugd- en 
andere verenigingen. 
 

 03 Omgeving - Toetreding van de gemeente Hoeselt tot de ‘Statiegeldalliantie’ - 
Goedkeuring 

 
Het voorstel om toe te treden tot de ‘Statiegeldalliantie’ wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Het betreft een symbolisch statement waarbij de Vlaamse regering opgeroepen wordt om het systeem van 
statiegeld in te voeren. Op die manier zal het zwerfvuil - dat voor een belangrijk deel bestaat uit 
drankverpakkingen zoals blikjes en plastic flessen - teruggedrongen kunnen worden. De gemeente Hoeselt 
benadrukt evenwel dat de uitbaters van de plaatselijke buurtwinkels niet financieel de dupe mogen 
worden van nieuwe maatregelen of investeringen zonder enige return. 
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Raadslid S. Voncken vindt de invoering van statiegeld een goede zaak. In de marge van dit agendapunt stelt 
hij voor om - naar analogie met de omliggende gemeenten - de boete voor diegene die betrapt wordt op 
sluikstorten drastisch te verhogen. 
 
Schepen B. Vertessen licht toe dat er op het overkoepelend niveau van de politiezone Bilzen-Hoeselt-
Riemst intussen reeds gesprekken geweest zijn om de reglementen in deze op mekaar af te stemmen. 
 
De gemeenteraad verklaart zich akkoord om dit voor de komende gemeenteraadsverkiezingen nog aan te 
pakken en de boetes voor zwerfvuil gelijk te trekken met de buurgemeenten. 
 

 04 Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst met Aquafin voor de 
gelijktijdige uitvoering van werken in het kader van het Aquafinproject 20.451 
‘verbindingsriolering Schalkhoven’ - Goedkeuring 

 
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met Aquafin voor de gelijktijdige uitvoering van riolerings- 
en wegeniswerken in de Bruggestraat, Schalkhovenstraat en Hertstraat wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De totale raming van deze riolerings- en wegeniswerken is op heden niet beschikbaar. Alle kosten van het 
project zullen evenredig verdeeld worden tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elke partij. 
 

 05 Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst met Infrax en Aquafin voor de 
gelijktijdige  uitvoering van werken in het kader van het Infraxproject R000940 ‘Alt-
Hoeselt Sint-Lambertusstraat e.a.’ en het Aquafinproject 20.152 
‘Verbindingsriolering Alt-Hoeselt’- Goedkeuring 

 
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met Infrax en Aquafin voor de gelijktijdige uitvoering van 
riolerings- en wegeniswerken in de Sint-Lambertusstraat, Sportpleinstraat, Schoolstraat, Smisstraat en 
Pastorijstraat wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De totale raming van deze riolerings- en wegeniswerken is op heden niet beschikbaar. Alle kosten van het 
project zullen evenredig verdeeld worden tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elke partij. 
 

 06 Financiën - Gemeentelijke toelage boekjaar 2018 bestemd voor het jeugdvoetbal - 
Goedkeuring 

 
Het voorstel om een toelage van 6.000,00 EUR toe te kennen aan voetbalclub KVV Hoeselt vzw als 
tussenkomst in hun jeugdwerking wordt unaniem goedgekeurd. 
 

 07 Financiën - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2018 - Goedkeuring 
 
Het voorstel om voor het boekjaar 2018 volgende gemeentelijke toelagen toe te kennen wordt unaniem 
goedgekeurd: 
- 2.427,00 EUR voor Toerisme Limburg vzw (lidmaatschapsbijdrage 2018); 
- 5.000,00 EUR voor de vzw Vrienden van de Kluiskapel Vrijhern (éénmalige werkingstoelage). 
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 08 Financiën - Gemeentelijke investeringstoelagen boekjaar 2018 - Goedkeuring 
 
Het voorstel om een investeringstoelage van 4.000,00 EUR toe te kennen aan de vzw TTC Tamara Hoeselt 
wordt unaniem goedgekeurd. De toelage zal aangewend worden voor de financiering van een 
ventilatiesysteem in het lokaal langs de Catsbeekstraat. 
 

 09 Personeel - Aanstelling van rechtswege van de algemeen directeur - Kennisgeving 
 
Kennis wordt genomen van de aanstelling van rechtswege van de gemeentesecretaris als algemeen 
directeur bij de gemeente Hoeselt. 
 
Deze kennisgeving kadert in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 15 februari 2018 waarbij de gemeenten 
en de OCMW’s blijven bestaan als aparte rechtspersonen met een gemeenschappelijke ambtelijke 
aansturing door één algemeen directeur en één financieel directeur die zowel de gemeente als het OCMW 
bedienen. Op voorstel van F. Capiot, voorzitter, beslist de gemeenteraad in deze de bepaling op te nemen 
dat de aanstelling van de algemeen directeur gebeurt met minstens het behoud van de huidige wedde van 
de gemeentesecretaris. 
 

 10 Personeel - Vaststelling functiebeschrijving van de algemeen directeur - Goedkeuring 
 
De functiebeschrijving van de algemeen directeur die instaat voor de algemene leiding van de gemeente 
Hoeselt en het OCMW Hoeselt wordt unaniem goedgekeurd. 
 

 11 Secretariaat - Bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor 
deelname aan de algemene vergadering van Infrax - Goedkeuring 

 
De agenda van de algemene vergadering van Infrax wordt unaniem goedgekeurd. Raadslid W. Hellinx die 
bij aanvang van de legislatuur werd aangesteld als afgevaardigde in deze vereniging worden gemandateerd 
een positieve stem uit te brengen over de agenda van deze vergadering. 
 

 12 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 22 februari 2018 - Goedkeuring 
 
De notulen van de gemeenteraad van 22 februari 2018 worden aangepast bij agendapunt 10 ‘Het kappen 
van bomen en snoeien van de groene zone in de Bergweide’. Er staat vermeld: ‘HOLA is wel geconsulteerd 
tijdens de laatste bijeenkomst en zal ook opnieuw inspraak krijgen als het plan van heraanleg concreet 
wordt’. Deze passage wordt vervangen door: ‘HOLA is mondeling geconsulteerd tijdens de laatste 
bijeenkomst doch zonder dat dit als officieel agendapunt is opgenomen in het verslag van de vergadering 
en zal ook opnieuw inspraak krijgen als het plan van heraanleg concreet wordt’. 
 
De aangepaste notulen worden unaniem goedgekeurd. 
 
ALVORENS DE VERGADERING TE SLUITEN WORDEN BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 22 EERSTE LID VAN HET 
GEMEENTEDECREET EERST NOG DE PUNTEN IN BEHANDELING GENOMEN ZOALS TOEGEVOEGD DOOR DE 
RAADSLEDEN S. VONCKEN NAMENS DE FRACTIE BEST HOESELT EN JOSÉE BARZEELE NAMENS CDH. 
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 13 De nieuwe website van de gemeente Hoeselt ging onlangs online. Lastvoorwaarden 
en gunningswijze werden op de gemeenteraad van februari 2016 goedgekeurd. Op 
welke manier maakte het schepencollege de keuze van aan te schrijven firma’s? 

 
Raadslid S. Voncken licht dit agendapunt toe. Hij heeft alle documenten met betrekking tot de 
overheidsopdracht voor een nieuwe gemeentelijke website opgevraagd bij de dienst Overheidsopdrachten 
en kwam tot de vaststelling dat er geen enkele Hoeseltse firma werd aangeschreven. Via een simpele 
zoekopdracht met Google vond hij nochtans minstens 10 Hoeseltse firma’s die actief zijn in het bouwen 
van websites. Met name de VLD heeft er in het verleden altijd heel hard op toegekeken dat de gemeente 
Hoeselt zoveel mogelijk van haar bestellingen deed bij Hoeseltse ondernemers. Waarom in dit geval niet? 
 
Schepen Y. Croux verduidelijkt dat hij bij zijn start als schepen van communicatie een verouderde website 
aantrof die dringend aan vernieuwing toe was zowel op esthetisch als functioneel vlak. Er is echter voor 
geopteerd om eerst het gemeentelijk infoblad en de gemeentelijke huisstijl aan te pakken. In beide 
gevallen zijn hiervoor Hoeseltse bedrijven aangeschreven en dit leverde telkens een goed resultaat op. 
 
Voor de vernieuwing van de website zijn inderdaad geen Hoeseltse firma’s aangeschreven. Met het oog op 
het voorafgaande marktonderzoek werd de gemeente Hoeselt lid van de vzw Kortom die o.a. een 
gespecialiseerd forum aanbiedt waarop schepen Y. Croux zich informeerde en die ook een top 10 van 
geschikte bedrijven voor dit soort opdrachten publiceert. Daarnaast werd ook geïnformeerd bij de 
omliggende gemeenten. Zowel Borgloon, Bilzen, Kortessem, Diepenbeek, Tongeren, Wellen als Riemst 
werken voor hun website samen met een goed gestructureerde firma van buiten hun eigen stad of 
gemeente. Op deze manier kwamen de meest geschikte firma’s naar voren. De Hoeseltse bedrijven die 
bezig zijn met websites bouwen en beheren werden niet aangeschreven omdat dit voornamelijk 
eenmanszaken zijn. De garantie op continuïteit en permanentie is in deze tijden te belangrijk geworden om 
de website toe te vertrouwen aan een eenmanszaak. Bovendien heeft ieder raadslid altijd de gelegenheid 
om firma’s die niet aangeschreven werden te tippen om toch een spontane offerte in te dienen. 
 
Schepen Y. Croux benadrukt dat hij tijdens zijn ambtstermijn allerlei projecten heeft gerealiseerd gaande 
van een speeltuin tot diverse renovaties in sportcentrum Ter Kommen. Hiervoor zijn tal van Hoeseltse 
firma’s ingeschakeld die goed werk hebben geleverd. Om zijn punt te staven leest de schepen een hele lijst 
van recente opdrachten aan Hoeseltse bedrijven voor. Hij is van mening dat de website echter te belangrijk 
is om toe te vertrouwen aan slechts één persoon in een eenmanszaak. De keuze voor een grotere firma van 
buiten Hoeselt is dan ook verantwoord. 
 
Raadslid S. Voncken verduidelijkt dat hij niet zegt dat de gemeente Hoeselt een Hoeseltse firma had 
móeten nemen. Het gemeentebestuur had de Hoeseltse firma’s wel moeten kennen door hun aan te 
schrijven. Bovendien stelt hij zich vragen bij de problematiek rond continuïteit en permanentie. Hoe vaak 
heeft de oude website plat gelegen door een gebrek aan permanentie? Quasi nooit. 
 
Schepen Y. Croux repliceert dat de website inderdaad zelden echt plat heeft gelegen, maar dat er wel een 
duidelijk probleem was met het tijdig uploaden van nieuwe content op de website. Dat probleem is hem 
trouwens bevestigd door meerdere gemeentelijke diensten binnen de administratie. 
 
Raadslid S. Voncken blijft erbij dat samenwerken met een eenmanszaak geen doorslaggevend argument is 
en mag zijn in de keuze die gemaakt is. In het verleden is voor de website samengewerkt met een 
Hoeseltse firma die daar hard aan gewerkt heeft. Het resultaat hiervan was goed en hij is hier trots op. Bij 
de nieuwe aanbesteding hadden de Hoeseltse bedrijven ook een kans moeten krijgen. 
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 14 Wifi in gemeente Hoeselt. Aanvraag subsidie Europa. Goedkeuring 
 
‘De Europese Commissie heeft op 20 maart 2018 het WIFI4EU-webportaal geopend. Gemeenten uit heel 
Europa kunnen zich nu inschrijven om medio mei deel te nemen aan de eerste oproep tot het indienen van 
projecten. Zij kunnen dan in aanmerking komen voor EU-financiering om gratis openbare draadloze 
internet-hotspots te installeren. 
 
Het Wifi4EU-programma biedt vouchers ter waarde van 15.000,00 EUR waarmee gemeenten wifi-hotspots 
kunnen aanleggen in openbare ruimten, waaronder bibliotheken, museums, openbare parken en pleinen. 
 
Aan het schepencollege wordt opdracht gegeven deze aanvraag namens de gemeente Hoeselt in te 
dienen.’ 
 
Raadslid J. Barzeele licht dit agendapunt toe namens cdh. 
 
Schepen Y. Croux beaamt dat dit een constructief voorstel is. De gemeente Hoeselt beschikt intussen al 
over Wifi op enkele locaties in de gemeente. Het aanbod van Wifi op nog een aantal andere locaties wordt 
onderzocht en deze optie zal hierbij zeker in overweging genomen. 
 
De gemeenteraad keurt de voorgestelde opdracht aan het college van burgemeester en schepenen 
unaniem goed. 
 
 
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u55. 
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