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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN 30 SEPTEMBER 2021

Aanwezig: Jordi Boulet, voorzitter
Werner Raskin, burgemeester
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, schepenen
Heidi Berx, Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim 
Hellinx, Wendy Bollen, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny 
Crommen, Jasper Goffin, Ria Moesen, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur

Verontschuldigd: Eddy Vandecaetsbeek, raadslid

Voorwerp: Omgeving - Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact - Goedkeuring

De gemeenteraad,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio de Janeiro in 1992 en het 
internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking tot het nemen van maatregelen ter bescherming van 
het klimaat en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;

Gelet op de klimaatovereenkomst van Parijs van 12 december 2015 ondertekend door 195 landen waaronder 
België waarin een akkoord werd bereikt om de temperatuurstijging ruim onder 2°C ten opzichte van de pre-
industriële periode te houden en bij voorkeur te beperken tot 1,5°C;

Gelet op het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de federale overheid in New York 
in 2015 aangaande het engagement om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te werken;

Gelet op het Vlaams Energie- en Klimaatactieplan 2021-2030 goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 
december 2019 met als doelstelling om 35% minder broeikasgasuitstoot te realiseren ten opzichte van 2005;

Gelet op het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030, ondertekend door de gemeente Hoeselt;

Gelet op het klimaatactieplan van de gemeente Hoeselt goedgekeurd door de gemeenteraad van Hoeselt op 24 
juli 2021;

Gelet op het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024;

Gelet op art. 2 van het Decreet Lokaal Bestuur: “De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet 
bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle 
initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.”

Overwegende dat volgens de Europese Unie de lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen 
omdat multilevel governance een effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen te vergroten;



Agendapunt 3 Uittreksel notulen GR 30/09/2021 2/3

Overwegende dat de lokale, regionale en nationale overheden samen de verantwoordelijkheid dragen voor het 
bestrijden van klimaatverandering en zich elk actief moeten inzetten; 

Overwegende dat net zoals de Vlaamse Overheid volgens het Regeerakkoord Vlaamse Regering gemeenten, 
steden, intercommunales, OCMW’s, provincies en autonome gemeentebedrijven gevraagd worden om hun 
broeikasgassen met 40% te reduceren in 2030 ten opzichte van 2015 en vanaf 2020 per jaar een energiebesparing 
van 2,09% realiseren op het energieverbruik van hun gebouwenpark (inclusief technische infrastructuur, exclusief 
onroerend erfgoed);

Overwegende dat de Europese Unie de emissiereducties alleen kan realiseren als ook de lokale besturen, 
organisaties, bedrijven en burgers daartoe een bijdrage leveren;

Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente Hoeselt het Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekent en de 
gewenste en mogelijke acties uitvoert. Bijgevolg heeft de gemeente recht op financiële ondersteuning van de 
Vlaamse overheid d.m.v. trekkingsrecht;

Overwegende dat het trekkingsrecht voor de gemeente Hoeselt 32.969 EUR bedraagt;

Overwegende dat de lokale besturen zich engageren om:
- Het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken;
- Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun eigen gebouwen 
(inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed);
- Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 ten 
opzichte van 2015 te realiseren;
- Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden;
- Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie - installaties in te 
voeren;
- Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken;
- Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare 
streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen;

Overwegende dat de Vlaamse overheid zich engageert om:
- Via het Netwerk Klimaat professionele ondersteuning te bieden aan de lokale besturen, zoals bepaald in het 
subsidiebesluit en de werkprogramma’s;
- Via andere partners binnen de Vlaamse overheid (bv. VEB met het SURE2050-project voor het publiek 
patrimonium) lokale besturen projectmatige ondersteuning te bieden;
- Samen met de lokale besturen actief mee te werken aan het elimineren van de mogelijke hindernissen die lokale 
besturen ondervinden in het realiseren van de ambities binnen dit Pact;
- Haar eigen voorbeeldfunctie in te vullen en relevante actoren te overtuigen om het Pact te ondertekenen;
- In samenspraak met het middenveld, onderzoeksinstellingen en de verschillende sectororganisaties de 
wederzijdse engagementen i.h.k.v. het Pact op te volgen en te stroomlijnen;
- Aan lokale besturen en/of andere actoren de beleidsmaatregelen, voorzien door de Vlaamse, Federale en 
Europese begroting, actief en stelselmatig te promoten die nuttig kunnen zijn om mee de doelstellingen van het 
Pact te realiseren;
- Ter bijkomende ondersteuning van de klimaatpactacties van de gemeenten die het Pact ondertekenen, in een 
extra jaarlijks budget van 10.000.000 euro, evenals een vast gedeelte van de vrij beschikbare middelen binnen het 
Vlaams klimaatfonds, te voorzien. Deze budgettaire engagementen kunnen aangepast worden in functie van het 
algemeen begrotingsbeleid;

Overwegende dat door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact de gemeente Hoeselt aangeeft 
actie te ondernemen om de doelstellingen vermeld in de onderstaande werven waar te maken:

1. Laten we een boom opzetten
- Eén boom extra per Vlaming tegen 2030;
- 1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030;
- Eén extra natuurgroenperk van 10 m² per 1000 inwoners tegen 2030;



Agendapunt 3 Uittreksel notulen GR 30/09/2021 3/3

2. Verrijk je wijk
- 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;
- 1 coöperatief en/of participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen voor een 
totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030;

3. Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar
- Per 1.000 inwoners 1 toegangspunt voor een koolstofvrij deelsysteem tegen 2030;
- Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030;
- 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030;

4. Water het nieuwe goud
- 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030;
- Per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater 
vanaf 2021 t.e.m. 2030;

Besluit,

Na beraadslaging en met unanimiteit;

Art. 1 - Het 'Lokaal Energie- en Klimaatpact' te ondertekenen. 

Namens de gemeenteraad,
I.o.
algemeen directeur voorzitter
(get.) Geert Rouffa (get.) Jordi Boulet

Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa Werner Raskin
algemeen directeur burgemeester


