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GEMEENTE HOESELT 
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Verslag van de vergadering van de  
Gemeenteraad van 29 november 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, Johan Schoefs, Rudi 

Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy Bollen, Wim Hellinx, Inge Loyens, Josée 
Barzeele en Christiaan Hex, raadsleden; 

 en Geert Rouffa, algemeen directeur. 
 
AANWEZIG ZONDER STEMRECHT OVEREENKOMSTIG ART. 31 VAN HET GEMEENTEDECREET: 

Hilde Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen 
 
VERONTSCHULDIGD: Jos Buysmans en Nadine Vangronsveld, raadsleden 
 
AFWEZIG: nihil 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: nihil 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 

IN OPENBARE VERGADERING 

 

 01 Omgeving - Minnelijke onteigening van inneming 17, 31 en 40 uit het RUP Sportpark 
- Goedkeuring 

 
De minnelijke onteigening van 3 loten grond voor de ontwikkeling van het ruimtelijke uitvoeringsplan 
Sportpark wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Deze gronden met een totale oppervlakte van 52a06ca worden aangekocht tegen een globale 
schattingsprijs van 46.548,00 EUR en een pachtverbreking van 5.000,00 EUR. 
 
Raadslid M. Jehaes vraagt naar een globale stand van zaken betreffende de grondverwervingen in het 
kader van het RUP Sportpark. Hoeveel procent van de gronden is intussen verworven door de 
gemeente Hoeselt? 
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Burgemeester W. Raskin geeft aan dat er in deze fase gewerkt wordt via vrijwillige grondinnames. 
Van zodra dit is afgerond worden de percelen van de resterende eigenaars onteigend. Om het hele 
proces te doorlopen is enige tijd nodig. Momenteel is grosso modo 50% van de gronden verworven. 
 
Raadslid C. Hex vraagt binnen welke timing men het sportpark denkt te realiseren. Burgemeester W. 
Raskin antwoordt dat dit iets is voor de komende legislatuur. 
 

 02 Overheidsopdrachten - Aankoop vrachtwagen met CNG motor - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor de aankoop van een nieuwe vrachtwagen met CNG motor voor de Technische Dienst 
wordt unaniem goedgekeurd. Het betreft een voertuig ter vervanging van een Mercedes vrachtwagen van 
21 jaar oud. 
 
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
en wordt begroot op 174.000,00 EUR incl. btw. 
 

 03 Financiën - Goedkeuring jaarrekening 2017 door de gouverneur - Kennisgeving 

 
Kennis wordt genomen van het besluit van de provinciegouverneur d.d. 11 oktober 2018 betreffende de 
goedkeuring van jaarrekening 2017 van de gemeente Hoeselt. De jaarrekening werd eerder vastgesteld 
door de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2018. 
 

 04 Financiën - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2018 - Goedkeuring 

 
Conform het geldende reglement en gelet op voorstel van de dienst Omgeving worden voor dienstjaar 
2018 de volgende toelagen aan natuurverenigingen unaniem goedgekeurd: 
- 340,00 EUR aan Limburgs Landschap; 
- 680,00 aan Jeugdbond voor Natuur & Milieu; 
- 3.060,00 EUR aan Natuurvereniging Orchis vzw; 
- 3.400,00 EUR aan Natuurpunt Zuidoost Limburg. 
 

 05 Financiën - Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Oost-Limburg - 
Financieel boekjaar 2019  - Goedkeuring 

 
De gemeentelijke dotatie 2019 aan Brandweerzone Oost-Limburg (BWOL) voor een bedrag van 379.072,00 
EUR wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De basisdotatie, berekend volgens het aantal inwoners en het kadastraal inkomen, is vastgesteld op 
346.292,00 EUR. Gelet op de verrekening van het patrimonium en het rollend materieel komt daar 
32.780,00 EUR bij. En als compensatie voor de aanwerving van 2 beroepsbrandweermannen eind 2014 
betaalt de gemeente Hoeselt nog tot en met 2019 een bijkomend bedrag van 21.000,00 EUR per jaar. 
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 06 Financiën - Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst - 
Financieel boekjaar 2019  - Goedkeuring 

 
De gemeentelijke dotatie van 598.398,00 EUR aan de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst als bijdrage in hun 
werkingskosten voor boekjaar 2019 wordt unaniem goedgekeurd. 
 

 07 Personeel - Verlofregeling dienstjaar 2019 - Goedkeuring 

 
De voorgestelde verlofregeling van het personeel voor kalenderjaar 2019 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
In 2019 zijn er 2 feestdagen die op een zaterdag of een zondag vallen. Zondag 21 juli 2019 wordt collectief 
vastgelegd als brugdag op vrijdag 31 mei 2019 n.a.v. O.L.H.-Hemelvaart. Zaterdag 2 november 2019 zal 
toegevoegd worden aan het jaarlijks verlof en is bijgevolg vrij op te nemen. 
 

 08 Secretariaat - Statutenwijziging van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg (IGL) - Goedkeuring 

 
Het voorstel tot statutenwijziging van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in 
Limburg (IGL) wordt unaniem goedgekeurd. De voorgestelde statutenwijziging heeft hoofdzakelijk tot doel 
de bestuurlijke organisatie en structuur van IGL in overeenstemming te brengen met het nieuwe Decreet 
Lokaal Bestuur (DLB). 
 

 09 Secretariaat - Statutenwijziging van Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media - 
Goedkeuring 

 
Het voorstel tot statutenwijziging van de intercommunales Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media wordt 
unaniem goedgekeurd. De voorgestelde wijzigingen kaderen in de fusie van Inter-aqua en Inter-media via 
Inter-energa tot Fluvius Limburg op 1 april 2019. Het voorgestelde fusieproject beoogt een 
vereenvoudiging van de organisatie van het netbeheer en een afslanking van de bestuursorganen. 
 

 10 Secretariaat - Bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor 
deelname aan de algemene vergadering van IGL, Inter-energa, Inter-aqua, Inter-
media en Fluvius - Goedkeuring 

 
De agenda’s van de algemene vergaderingen van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg (IGL), Inter-energa, Inter-aqua, Inter-media en Fluvius worden unaniem 
goedgekeurd. De raadsleden die bij aanvang van de legislatuur werden aangesteld als afgevaardigde in de 
respectievelijke intercommunales worden gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de agenda 
van deze vergaderingen. 
 

 11 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 25 oktober 2018 - Goedkeuring 

 
De notulen van de gemeenteraad van 25 oktober 2018 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden 
unaniem goedgekeurd. 
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De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u15. 


