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GEMEENTE HOESELT 
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren 
 
 
 

 

Verslag van de vergadering van de  
Gemeenteraad van 30 augustus 2018 

 
AANWEZIG:  Alfons Capiot, voorzitter; 
 Werner Raskin, burgemeester; 
 Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en Michel Vanroy, schepenen; 
 Carine Moors, Linda Verjans, Walter Callebaut, Johan Schoefs, Rudi Coenegrachts, Geert 

Achten, Marc Jehaes, Wendy Bollen, Nadine Vangronsveld, 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: Serge Voncken en Jos Buysmans, raadsleden 
 
AFWEZIG: nihil 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Linda Verjans, raadslid, vanaf agendapunt 4 
  Walter Callebaut, raadslid, vanaf agendapunt 8 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 

IN OPENBARE VERGADERING 

 

 01 Mobiliteit - Plaatsing wegversmallingen Hernerweg - Goedkeuring 

 
Het aanvullend reglement op het verkeer betreffende de plaatsing van wegversmallingen in de Hernerweg 
wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Twee van deze wegversmallingen zullen aangebracht worden op het hoogste gedeelte van de Hernerweg 
in een slalomopstelling en een derde in gewone vorm komt ter hoogte van het zebrapad aan het 
chirolokaal. Deze maatregel komt er uit veiligheidsoverwegingen om de snelheid van het verkeer ter 
plaatse af te remmen. 
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 02 Mobiliteit - Invoering éénrichtingsverkeer Demerstraat - Goedkeuring 

 
Het aanvullend reglement op het verkeer betreffende de invoering van eenrichtingsverkeer in de 
Demerstraat wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De Demerstraat zal hierdoor enkel toegankelijk zijn via de inrit aan het kruispunt met de 
Coolenbroekstraat. Deze ingreep dringt zich op omdat betreffende straat te smal is en zodoende niet 
geschikt is voor kruisend verkeer. 
 

 03 Mobiliteit - Verwijderen en nieuwe inplanting wegversmalling Nederstraat - 
Gedeeltelijk opheffen van het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2007 - 
Goedkeuring 

 
Het voorstel om de wegversmalling t.h.v. de Nederstraat 3 op te schuiven naar het begin van de huizenrij 
aan de zijde van Hoeselt centrum wordt unaniem goedgekeurd. Deze ingreep is noodzakelijk omdat de 
wegversmalling ter plaatse het in- en uitrijden van de aanwonenden ernstig bemoeilijkt. 
 
Het aanvullend reglement op het verkeer d.d. 25 oktober 2007 waarbij voorzien werd in wegversmallingen 
op de Oude Nederbaan en de Nederstraat wordt specifiek voor dat straatgedeelte gedeeltelijk opgeheven. 
 

 04 Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst met Infrax/Fluvius voor de 
gelijktijdige uitvoering van werken in het kader van het riolerings- en wegenisproject 
R004671 ‘Pasbrugstraat’ - Goedkeuring 

 
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor de gelijktijdige uitvoering van riolerings- 
en wegeniswerken in de Pasbrugstraat en Kiezelstraat wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De totale raming van het gemeentelijk aandeel in deze riolerings- en wegeniswerken bedraagt 190.000,00 
EUR. Alle kosten van het project zullen evenredig verdeeld worden tussen de partijen overeenkomstig het 
aandeel van elke partij. 
 

 05 Overheidsopdrachten - Deelname aan de aankoopprocedure van VVSG vzw voor de 
overheidsopdracht ‘Raamovereenkomst universele postdiensten voor Vlaamse 
lokale besturen’ - Goedkeuring 

 
Het voorstel om als gemeente Hoeselt een beroep te doen op de VVSG vzw voor de aanbesteding van 
universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen via een raamcontract wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Deze overeenkomst biedt het voordeel dat het gemeentebestuur zelf geen overheidsopdracht moet 
uitschrijven wat een besparing aan tijd en geld betekent. De door de aankoopcentrale voorziene 
postdiensten zijn bovendien volledig afgestemd op de behoefte van het lokale bestuur. 
 

 06 Overheidsopdrachten - Aankoop CNG-dienstvoertuig - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze 
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Het bestek voor aankoop van van een nieuw CNG-dienstvoertuig voor de Technische Dienst wordt unaniem 
goedgekeurd. Het betreft een kleine bestelwagen ter vervanging van een Renault Kangoo van 12 jaar oud. 
 
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
en wordt begroot op 19.000,00 EUR incl. btw. De op deze aankoop voorziene premie van 2.000,00 EUR incl. 
btw zal aangevraagd worden bij Fluvius. 
 

 07 Overheidsopdrachten - Aankoop zoutstrooiers - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

 
Het bestek voor aankoop van twee nieuwe zoutstrooiers met toebehoren voor de Technische Dienst wordt 
unaniem goedgekeurd. Het betreft een vervanging van de huidige zoutstrooiers. 
 
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
en wordt begroot op 49.000,00 EUR incl. btw. 
 

 08 Overheidsopdrachten - Aankoop hekwerk en markeernagels - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
Het bestek voor aankoop van een 30-tal wegneembare metalen hekwerken en een partij markeernagels 
voor de inrichting van de parkeerruimte op het kioskplein wordt unaniem goedgekeurd. 
 
De opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
en wordt begroot op 20.400,00 EUR incl. btw. 
 
Raadslid M. Jehaes vraagt of er met de herinrichting nog voldoende parkeerplaatsen overblijven en of deze 
beslissing gebaseerd is op het aangekondigde mobiliteitsplan. 
 
Schepen B. Vertessen bevestigt dat uit tellingen blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn en 
blijven. Er zullen maximaal een 5-tal parkeerplaatsen verloren gaan, maar dit weegt niet op tegen een 
beter gestructureerd kioskplein en de verhoogde veiligheid ter hoogte van de stoep aan de Dorpsstraat. 
Het plan werd opgemaakt in overleg met de Technische Dienst en de verkeerscommissie. 
 
Raadslid M. Jehaes stelt voor om - ingeval deze aanpak blijkt mee te vallen - ook hogerop in de Dorpsstraat 
parkeervakken af te bakenen met markeernagels. 
 
Raadslid W. Callebaut vraagt of er bij de inplanting van het groen rekening is gehouden met de voor- en 
najaarskermis. Schepen B. Vertessen bevestigt dit. Hierover is nagedacht samen met de Technische Dienst. 
 

 09 Kerkfabrieken - Meerjarenplanwijzigingen opgemaakt in 2018 - Goedkeuring 

 
De aangepaste meerjarenplannen 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Stefanus Hoeselt en Sint-
Lambertus Alt-Hoeselt worden unaniem goedgekeurd. 
 
De wijziging meerjarenplan van kerkfabriek Sint-Stefanus kadert in de opmaak van het budget 2019 en 
betreft een actualisatie van het exploitatiebudget. 
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De wijziging meerjarenplan van kerkfabriek Sint-Lambertus kadert zowel in de opmaak van de 
budgetwijziging 2018 als het budget 2019 en betreft een verhoging van de gemeentelijke toelage n.a.v. de 
renovatie van de parochiekerk en een aanpassing van het investeringsbudget ingevolge de verkoop van een 
perceel bouwgrond. De kerkfabriek engageert zich om de opbrengsten uit deze verkoop aan te wenden 
voor herstellings- en moderniseringswerken aan PC De Altenaar. 
 
Raadslid M. Jehaes juicht toe dat het gemeentebestuur van het kerkfabriek Sint-Lambertus Alt-Hoeselt 
verkregen heeft dat de opbrengst uit de grondverkoop terug geïnvesteerd wordt in De Altenaar in plaats 
van dat hiervoor een bijkomende toelage aan de gemeente Hoeselt gevraagd zou worden. Hij drukt 
hiervoor ook zijn appreciatie uit ten aanzien van de kerkfabriek. Hij vraagt vervolgens of de kerkfabriek nog 
dergelijke waardevolle eigendommen heeft en of de gemeente Hoeselt hier uberhaupt van op de hoogte is. 
 
Schepen G. Thys antwoordt dat het gemeentebestuur de eigendommen van de kerkfabriek makkelijk kan 
oplijsten aangezien de gemeente toegang heeft tot de kadastrale gegevens. De kerkfabriek Sint-Lambertus 
beschikt inderdaad nog over wat gronden, maar het gaat dan voornamelijk over landbouwgrond. De 
kerkfabriek stelt zich heel redelijk op om de renovatie van De Altenaar op deze manier te financieren, want 
ze is hier eigenlijk niet toe verplicht. 
 

 10 Kerkfabrieken - Budgetwijzigingen 2018 - Aktename 

 
Akte wordt genomen van de budgetwijzigingen boekjaar 2018 van de kerkfabrieken Maria Middelares 
(Neder), Sint-Domitianus (Werm) en Sint-Lambertus (Alt-Hoeselt). 
 

 11 Kerkfabrieken - Budgetten 2019 - Aktename 

 
Akte wordt genomen van de budgetten 2019 van de kerkfabrieken St.-Stefanus (Centrum), St.-Brixius 
(Schalkhoven), St.-Hubertus (St.-Huibrechts-Hern), Maria Middelares Hoeselt (Neder), St.-Jan-de-Doper 
(Romershoven), St.-Domitianus (Werm) en St.-Lambertus (Alt-Hoeselt). 
 
De gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelagen voor dienstjaar 2019 aan alle kerkfabrieken samen 
bedragen respectievelijk 65.584,00 EUR en 70.000,00 EUR. 
 

 12 Financiën - Gemeentelijke investeringstoelagen aan de Kerkfabrieken - Boekjaar 
2018 - Goedkeuring 

 
Een investeringstoelage van 314.068,00 EUR aan kerkfabriek Sint-Lambertus Alt- Hoeselt wordt unaniem 
goedgekeurd. 
 
De toelage zal aangewend worden voor de renovatie- en instandhoudingswerken aan de parochiekerk. 
 

 13 Financiën - Vaststelling aangepast meerjarenplan 2014-2021 (2018/01) - 
Goedkeuring 

 
Het aangepast meerjarenplan 2014-2021 (2018/01) van de gemeente Hoeselt wordt unaniem 
goedgekeurd. Het meerjarenplan blijft na aanpassing financieel in evenwicht conform de voorwaarden van 
de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). 
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Schepen van financiën G. Thys licht het aangepast meerjarenplan toe. 
 
Raadslid M. Jehaes geeft nogmaals aan dat uit de cijfers blijkt dat het gemeentebestuur een voorzien 
bedrag van 8 miljoen EUR niet heeft uitgegeven. Dit komt omdat allerlei investeringsprojecten vertraging 
hebben opgelopen. Doch die uitleg is al vaak genoeg gegeven. Waar het raadslid zich nog meer zorgen over 
maakt, is het feit dat de exploitatie-uitgaven stijgen met 300.000,00 EUR en de exploitatieontvangsten 
slechts met 50.000,00 EUR. Dit creëert een structureel jaarlijks tekort van 250.000,00 EUR. Het 
managementteam benadrukt in zijn rapport dan ook dat een nieuwe besparingsronde zich aankondigt. Dit 
is absoluut geen cadeau voor de volgende bestuursploeg. 
 
Schepen G. Thys kan dit enkel bevestigen. Burgemeester W. Raskin vult aan dat het bestuur ieder jaar 
maatregelen treft om financieel gezond te blijven. Ook bij het begin van de nieuwe legislatuur zal dit nodig 
zijn. Het is een terechte opmerking, maar men moet dit ook op lange termijn durven bekijken. Hier zit een 
golfbeweging in waarbij moeilijkere jaren ook weer gecompenseerd worden door betere. Op heden is de 
begroting in evenwicht en wordt voldaan aan alle voorwaarden. 
 
Raadslid M. Jehaes geeft aan het rapport goed te keuren, maar is daarom niet akkoord met alles wat erin 
vermeld wordt. 
 

 14 Financiën - Budget 2018 - Vaststelling budgetwijziging nr. 1 - Goedkeuring 

 
Budgetwijziging nr. 1 voor boekjaar 2017 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Het betreft wijzigingen die een gevolg zijn van eerder genomen college- en/of gemeenteraadsbeslissingen, 
die gebeuren op verzoek van de gemeentelijke diensten of op eigen initiatief van de Financiële Dienst. 
 
Na de budgetwijziging bedraagt het resultaat op kasbasis 343.523,00 EUR en de autofinancieringsmarge 
39.262,00 EUR. Deze cijfers passen in het meerjarenplan 2014-2021. 
 

 15 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) - Privacyverklaring 
van de gemeente Hoeselt - Goedkeuring 

 
De privacyverklaring van de gemeente Hoeselt in het kader van de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (GDPR) zoals voorbereid door de gemeentelijke informatieveiligheidscommissie 
(IVC) wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Met het onderschrijven van dit charter geeft het gemeentebestuur aan te voldoen aan de nieuwe 
verplichtingen inzake de verwerking van de persoonsgegevens van Europese burgers. 
 

 16 Onderwijs - Aanpassing schoolreglement gewoon basisonderwijs - Goedkeuring 

 
Het aangepaste schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt unaniem goedgekeurd. 
 

Het reglement van 31 augustus 2017 wordt geactualiseerd en bijgestuurd op het vlak van praktische 
afspraken. Het bestaande schoolreglement was aan herziening toe omdat een aantal bepalingen niet meer 
conform de onderrichtingen waren. 
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Raadslid M. Jehaes herhaalt nogmaals van mening te zijn dat het organiseren van onderwijs geen 
gemeentelijke taak is. Dit werd eerder deze legislatuur al aangegeven en er leek zelfs eensgezindheid over 
te zijn binnen de gemeenteraad. Er zijn echter geen verdere stappen gezet. 
 

 17 Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 5 juli 2018 - Goedkeuring 

 
De notulen van de gemeenteraad van 5 juli 2018 geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden 
unaniem goedgekeurd. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20u35. 


