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GEMEENTE HOESELT 
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren 
 
 
 

 

 

Verslag van de vergadering van de  
Gemeenteraad van 30 maart 2017 

 
AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; 

Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en Michel Vanroy, schepenen; 
Serge Voncken, Carine Moors, Linda Verjans, Walter Callebaut, Steven Driesen, Jos 
Buysmans, 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: Werner Raskin, burgemeester, en Johan Schoefs, raadslid 
 
AFWEZIG: nihil 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Wim Hellinx, raadslid, vanaf agendapunt 2 
  Carine Moors, raadslid, vanaf agendapunt 4 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 

IN OPENBARE VERGADERING 
 

 01 ROP - Hernieuwing overeenkomst bezetting ter bede m.b.t. het gebruik van enkele 
lokalen van het voormalige klooster te Dorpsstraat 18 - Goedkeuring 

 
Het voorstel tot hernieuwing van de overeenkomst bezetting ter bede inzake het tijdelijk gebruik van 
enkele lokalen in het voormalige klooster van de Zusters van Voorzienigheid (Dorpsstraat) wordt 
unaniem goedgekeurd. 
 
De lokalen zullen verder dienst blijven doen als tijdelijke huisvesting van de Hoeseltse Geschiedkundige 
Studiegroep (HGSG). De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 april 2017 voor onbepaalde duur. De 
bezettingsvergoeding wordt vastgesteld op 550,00 EUR/maand, inclusief de kosten van verwarming, 
elektriciteit en water. 
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 02 ROP - Gratis grondafstand aan de gemeente Hoeselt van een perceel grond 
gelegen langs de Gieterijstraat - Goedkeuring 

 
De gratis grondafstand door dhr. en mevr. Jadoulle-Somers van een perceel grond langs de Gieterijstraat 
om toe te voegen aan het openbaar domein van de gemeente Hoeselt wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Deze gratis grondafstand met een totale oppervlakte van 21 m² werd als voorwaarde opgenomen in de 
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van appartementen en zal aangewend worden om de 
stoep ter plaatse te verbreden. 
 

 03 ROP - Verkoop perceel wegoverschot gelegen langs de Gieterijstraat - Goedkeuring 
 
De onderhandse verkoop van een perceeltje wegoverschot langs de Gieterijstraat aan 
projectontwikkelaars bvba Elan Invest en bvba Wage Sec wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Het wegoverschot met een oppervlakte van 65 m² maakt deel uit van het openbaar domein en de 
waarde wordt geschat op 9.100,00 EUR. De verkoop van dit wegoverschot werd als voorwaarde 
opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van appartementen en zal 
aangewend worden om de rooilijn ter plaatse aan te passen. 
 

 04 ROP - Afschaffing deel buurtweg nr. 29 - Voorlopige goedkeuring 
 
Het voorstel tot afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 29 wordt met unanimiteit voorlopig 
goedgekeurd. 
 
De afschaffing van deze buurtweg kadert in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de 
aanleg van een recyclagepark en de uitbreiding van de industriezone. 
 

 05 Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Domitianus Werm - Budgetwijziging 2017 - 
Aktename 

 
Akte wordt genomen van een budgetwijziging dienstjaar 2017 van kerkfabriek St.-Domitianus Werm. 
 
Kerkfabriek St.-Domitianus Werm schrijft een bedrag van 50.000,00 EUR in als vooruitbetaling op de 
huur van een vergaderlokaal in ontmoetingshuis vzw Het Werm Huis gedurende de komende 25 jaar. De 
budgetwijziging kadert in de plannen van vzw Het Werm Huis om de lokale parochiezaal te renoveren. 
Voor de financiering van deze uitgave zal kerkfabriek St.-Domitianus Werm een bouwperceel verkopen. 
 
De budgetwijziging heeft geen impact op de gemeentelijke explotatie- en investeringstoelage 2017. 
 

 06 Overheidsopdrachten - Aankoop tweedehands klasmodules - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor de aankoop van tweedehands klasmodules wordt unaniem goedgekeurd. 
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De opdracht omvat de aankoop van 4 klasmodules waarvan 2 units voor de gemeentelijke basisschool 
Alt-Hoeselt en 2 modules voor de huisvesting van de Academie Beeldende Kunst Hoeselt aan GC Ter 
Kommen. 
 
Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking en wordt begroot op 42.000,00 EUR incl. btw. 
 
Raadslid S. Voncken benadrukt hoe fout hij het vindt dat de aankoop van 2 klasmodules voor de 
gemeentelijke basisschool in Alt-Hoeselt gefinancierd wordt door een schenking van het plaatselijke 
oudercomité aan de gemeente Hoeselt. Het gemeentebestuur heeft vorig jaar te kennen gegeven dat de 
basisschool in Alt-Hoeselt vooralsnog gemeentelijk blijft. Dan moet het gemeentebestuur ook voorzien 
in voldoende klaslokalen. Dat is een basisbehoefte die gefinancierd moet worden door de gemeente 
Hoeselt. Het geld van het oudercomité - een lokale vereniging van vrijwilligers - moet dienen om 
meerwaarde te creëren voor de leerlingen buiten de reguliere schoolwerking. Het gemeentebestuur 
moet zijn verantwoordelijkheid nemen. 
 
Schepen M. Vanroy antwoordt dat raadslid S. Voncken dit vorig jaar bij de goedkeuring van budget 2017 
ook al gezegd heeft. Vandaag gaat het echter niet om de financiering van de klasmodules maar om het 
starten van de overheidsopdracht tot aankoop. 
 
Raadslid S. Voncken vraagt hoe de 2 klasmodules voor de Academie Beeldende Kunst aan GC Ter 
Kommen passen in de opmaak van een masterplan dat verderop in deze gemeenteraad wordt 
goedgekeurd. Is dit een permanente oplossing? Gaan ze op termijn terug weg? 
 
Schepen M. Vanroy geeft aan dat dit bij de opmaak van het masterplan als een geheel bekeken zal 
worden. Nu is er evenwel dringend een oplossing nodig voor de huisvesting van de Academie. Zij zitten 
momenteel in het voormalige klooster van de Zusters van Voorzienigheid, maar de vroegere leslokalen 
daar zijn qua comfort en veiligheid niet meer geschikt voor het opvangen van kinderen. 
 

 07 Overheidsopdrachten - Aanstelling productiehuis voor toeristische kortfilmpjes 
over Hoeselt - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor de aanstelling van een productiehuis voor de aanmaak van toeristische kortfilmpjes 
over Hoeselt wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Het doel is om Hoeselt en dan met name de Kluis van Vrijhern met haar unieke landschappen op een 
speels-educatieve manier op de kaart te zetten. Met een aantal kortfilmpjes wordt getracht het 
wandelaanbod in die omgeving nieuwe impulsen te geven. 
 
Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking en wordt begroot op 30.000,00 EUR incl. btw. 
 

 08 Overheidsopdrachten - Opmaak masterplan Sport- en Gemeenschapscentrum Ter 
Kommen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor de opmaak van een masterplan voor Sport- en Gemeenschapscentrum Ter Kommen 
wordt unaniem goedgekeurd. 
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Het masterplan kadert in de meerjarenplanning van de gemeente Hoeselt en moet inspelen op de 
toekomstige noden van cultuur- en sportcomplex Ter Kommen. De ontwerpopdracht omvat een 
conceptstudie, de opmaak van het bestek en raming én de aanbesteding en opvolging der werken. 
 
Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking en wordt begroot op 30.000,00 EUR incl. btw. 
 

 09 Gemeentebelastingen - Contract tussen de Kruispuntbank en de gemeente Hoeselt 
- Kennisgeving 

 
Kennis wordt genomen van het contract tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de 
gemeente Hoeselt waarbij een machtiging wordt verleend tot het bekomen van een lijst van inwoners 
die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging. Deze lijst is noodzakelijk voor de samenstelling van het kohier van de dienstenbelasting 
dienstjaar 2017. 
 
Schepen M. Vanroy verlaat de zitting in toepassing van artikel 27 §1, 1° van het Gemeentedecreet. 
 

 10 Financiën - Gemeentelijke toelage boekjaar 2017 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. 
 
Schepen M. Vanroy neemt terug deel aan de vergadering. 
 

 11 Financiën - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2017 - Goedkeuring 
 
Voor het boekjaar 2017 worden volgende gewone toelagen unaniem goedgekeurd: 
- 2.411,00 EUR voor Toerisme Limburg vzw (lidmaatschapsbijdrage 2017) 
- 4.854,50 EUR voor de Projectvereniging Erfgoed Haspengouw (lidmaatschapsbijdrage 2017) 
 
Raadslid S. Voncken vraagt om via de gemeentelijke infokanalen Hoeselt Mag Gezien en de website 
onder de aandacht te brengen dat er bij de Projectvereniging Erfgoed Haspengouw subsidies 
aangevraagd kunnen worden. Op deze manier kunnen er werkingsmiddelen terugvloeien naar Hoeselt. 
 

 12 Technische Dienst - Code voor infrastructuur- en nutswerken langs 
gemeentewegen - Goedkeuring 

 
De code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De geactualiseerde code is een afsprakenkader tussen de gemeenten en de netwerkbeheerders en moet 
bijdragen tot een goed herstel van straten of stoepen na nutswerken, tot een betere afstemming van 
werken en tot een betere communicatie en aandacht voor omwonenden en alle weggebruikers. 
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 13 Secretariaat - Voorstel tot statutenwijziging van Inter-media - Goedkeuring 
 
Het voorstel tot statutenwijziging van Inter-media wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Een aanpassing van de statuten is noodzakelijk om de gemeenten in de toekomst gebruik te laten 
maken van het aanbod van een Datacenter en Infra GIS. 
 

 14 Secretariaat - Bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor 
deelname aan de algemene vergadering van Infrax en Inter-media - Goedkeuring 

 
De agenda’s van de algemene vergaderingen van Infrax en Inter-media worden unaniem goedgekeurd. 
De raadsleden die bij aanvang van de legislatuur werden aangesteld als afgevaardigde in deze 
verenigingen worden gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de agenda van deze 
vergaderingen. 
 

 15 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 23 februari 2017 - Goedkeuring 
 
De notulen van de gemeenteraad van 23 februari 2017 geven geen aanleiding tot opmerkingen en 
worden unaniem goedgekeurd. 
 
 
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u25. 
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