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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
 

VERGADERING VAN 21 FEBRUARI 2019 
 
AANWEZIG:  Jordi Boulet, voorzitter; 
 Werner Raskin, burgemeester; 
 Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs en Linda Verjans, schepenen; 
 Alfons Capiot, Serge Voncken, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Rudi Coenegrachts, Mieke 

Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek en 
Jasper Goffin, raadsleden; 

 en Geert Rouffa, algemeen directeur. 
 
VERONTSCHULDIGD: Wendy Bollen en Christiaan Hex, raadsleden 
 
AFWEZIG: nihil 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: nihil 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De vergadering wordt geopend om 20u15. 
 
IN OPENBARE VERGADERING 
 
01 OMGEVING - MINNELIJKE ONTEIGENING VAN EEN ONVERDEELD AANDEEL VAN INNEMING 45 UIT HET RUP 

SPORTPARK - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht;  
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de 
bekendmakingsplicht; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het gemeentelijk “RUP Sportpark” goedgekeurd d.d. 17.12.2014; 
 
Overwegende dat het onteigeningsplan RUP Sportpark definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 
28.08.2014; 
 
Overwegende dat voor de realisatie van het RUP Sportpark momenteel getracht wordt de nodige gronden te 
verwerven; 
 
Overwegende dat door de gemeenteraad van 29.11.2018 de minnelijke onteigening van inneming 31 werd 
goedgekeurd; 
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Overwegende dat de eigenaars van inneming 31 ook deel uitmaken van een aandeel (1/7) uit inneming 45; 
 
Overwegende dat voor inneming 45 door de onverdeelde eigenaars (1/7) een aanbod tot verkoop werd getekend: 
Perceel: Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 350 02 
Oppervlakte: 81 m² 
Eigenaar: Awouters/Blauwens  
Aandeel eigendom: 1/7 
Pacht: vrij 
Schatting volledige perceel: 486 EUR  
Afgeronde aankoopprijs: 75 EUR 
 
Gelet op bijgevoegde aanbieding tot verkoop; 
 
Gelet op bijgevoegd schattingsverslag d.d. 05.02.2019 opgemaakt door landmeter-expert Peter Gijsen; 
 
Overwegende dat de betrokkenen verkiezen, gezien het geringe verkoopbedrag van inneming 45, om de verkoop 
van dit deel samen met inneming 31 samen in één akte te verwerken; 
 
Overwegende dat het aangewezen is op de vraag van de verkopers in te gaan; 
 
Gelet op art. 2.9.6.0.3 van het decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
 
Gelet op bijgevoegd bodemattest;  
 
Gelet op bijgevoegd kadastrale plannen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 12.02.2019; 
 
Met unanimiteit goedgekeurd; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De minnelijke onteigening van onderstaand onverdeeld aandeel (1/7) uit inneming 45, zoals terug te vinden 
op het onteigeningsplan RUP Sportpark, opgemaakt door Josiane Merken en goedgekeurd door de gemeenteraad 
d.d. 28.08.2014 wordt goedgekeurd. 

a. Inneming 45 (1/7) 
i. kadastraal gekend als Hoeselt 1ste afdeling sectie G 350 02 P0000 

ii. oppervlakte: 81 m² 
iii. eigenaar: consoorten Awouters/Blauwens  
iv. aandeel eigendom: 1/7 
v. aankoopprijs: 75,00 EUR 

 
Art. 2 - De overdracht geschiedt voor reden ten algemenen nutte (Art. 2.9.6.0.3 decreet houdende de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit) 
 
Art. 3 - De middelen die nodig zijn voor deze aankoop, zijn voorzien op sleutel  2209 0007 0610 (IE 14-025), actie 
1419 1/4/1/1 van het investeringsbudget van het lopende jaar. 
 
Art. 4 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit. De 
voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur worden gemachtigd, samen met de financieel directeur, de 
akte, te verlijden voor Notaris Mia Knapen, Koning Albertlaan 22, 3620 Lanaken, namens en voor de gemeente 
Hoeselt te ondertekenen. 
 
02 GEMEENTEBELASTINGEN - RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP 

GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN - GOEDKEURING 
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DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of 
onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; 
 
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en aldus een 
impact hebben op het openbaar domein; 
 
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs 
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de 
hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden; 
 
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van 
nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten;  
 
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken moeten 
worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal 
werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant 
een impact hebben op het openbaar domein; 
 
Gelet op de actualisatie van de code in 2017 naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor 
het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP…; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Met unanimiteit goedgekeurd; 
 
BESLUIT:  
 
Art. 1 - Algemeen - Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de 
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken 
aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met verwijzing naar de 
Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.  
Permanente nutsvoorzieningen zijn: 
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…),inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, 

e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, 
gas, gasachtige producten, stoom, drink- hemel- en afvalwater, warm water, brandstof, 

- telecommunicatie, 
- radiodistributie en kabeltelevisie, 
- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten 

worden, 
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nuts-

voorzieningen. 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan 
wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op 
verzoek van de gemeente. 
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2019 voor een termijn eindigend op 31 december 2019. 
 
Art. 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken - De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd 
per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in 
rijwegen 2,17 EUR, voor werken in voetpaden 1,63 EUR en voor werken in aardewegen 0,98 EUR.   
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt 
voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) bedrag(en). 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 
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Art. 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter 
compensatie van diverse heffingen en belastingen - Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, 
aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², 
wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 EUR per op het grondgebied van de gemeente aanwezig 
aansluitingspunt.  
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar 
werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 EUR per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied 
van de gemeente.   
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 
december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente. 
 
Art. 4 - Inning - De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 
 
Art. 5 - Definitief karakter - Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het retributiereglement wordt overeenkomstig de 
artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. 
 
03 SECRETARIAAT - VERVANGING VAN DE VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de e-mail van dhr. Jordi Boulet, voorzitter van de gemeenteraad, d.d. 5 februari 2019, ter kennisgeving van 
zijn tijdelijke afwezigheid; 
 
Gelet op het feit dat dhr. Jordi Boulet verhinderd zal zijn van 26 februari 2019 t.e.m. 18 juni 2019; 
 
Gelet op artikel 7 en 69 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Overwegende dat een akte van voordracht van plaatsvervangend voorzitter op naam van schepen Bert Vertessen 
werd overhandigd aan de algemeen directeur op 13 februari 2019; 

Overwegende dat de aanstelling van de plaatsvervangend voorzitter van kracht is, op basis van de voordrachtakte, 
tijdens de periode van afwezigheid van dhr. Jordi Boulet, zijnde van 26 februari 2019 t.e.m. 18 juni 2019; 
 
Overwegende dat deze akte van voordracht ondertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten 
die aan de verkiezingen hebben deelgenomen en door een meerderheid van de gemeenteraadsleden die werden 
verkozen op de lijst van de voorgedragen plaatsvervangend voorzitter; 
 
Overwegende dat uit onderzoek blijkt dat de akte van voordracht ontvankelijk is; 
 
BESLUIT:  
 
Art. 1 - Kennis te nemen van de e-mail van dhr. Jordi Boulet d.d. 5 februari 2019 waarin hij stelt tijdelijk verhinderd 
te zijn als voorzitter van de gemeenteraad voor de periode van 26 februari 2019 t.e.m. 18 juni 2019. 
 
Art. 2 - Akte te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van plaatsvervangend voorzitter. 
 
Art. 3 - De voorgedragen kandidaat-voorzitter, schepen Bert Vertessen, wordt verkozen verklaard als 
plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad voor de periode van 26 februari 2019  t.e.m. 18 juni 2019. 
 
04 SECRETARIAAT - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER D.D. 4 FEBRUARI 2019 HOUDENDE DE AANDUIDING VAN 

EEN WAARNEMEND BURGEMEESTER IN GEVAL VAN VERHINDERING VAN DE TITULARIS DOOR ZIEKTE, 
VAKANTIE OF ANDERE OMSTANDIGHEDEN - KENNISGEVING 

 
DE GEMEENTERAAD, 
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Overwegende dat in geval van ziekte, vakantie of andere omstandigheden, de burgemeester tijdelijk verhinderd 
kan zijn en niet in de mogelijkheid is zijn ambt op te nemen;  
 
Overwegende dat uit praktische overwegingen en om voor elke afwezigheid of verhindering niet telkens opnieuw 
een aanstellingsbesluit te moeten treffen door de burgemeester een besluit werd genomen voor alle periodes en 
omstandigheden waarbij hij in de toekomst mogelijk verhinderd kan zijn; 
 
Gelet op het besluit van de burgemeester ter zake van 4 februari 2019 in bijlage waarbij schepen Yves Croux en bij 
verhindering schepen Linda Verjans werden aangeduid om het burgemeesterschap tijdelijk waar te nemen in geval 
van verhindering van de titularis door vakantie, ziekte of welke andere omstandigheden dan ook; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 62 betreffende de tijdelijke 
vervanging van de burgemeester; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht;  
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de 
bekendmakingsplicht; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
BESLUIT:  
 
Art. 1 - Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester van 4 februari 2019 waarbij schepen Yves Croux en 
bij verhindering schepen Linda Verjans werden aangeduid als waarnemend burgemeester in geval van verhindering 
van de titularis door vakantie, ziekte of welke andere omstandigheden dan ook. 
 
Art. 2 - Een afschrift van dit besluit voor kennisgeving te bezorgen aan burgemeester Werner Raskin en de 
schepenen Yves Croux en Linda Verjans. 
 
05 SECRETARIAAT - FLUVIUS LIMBURG - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE(N) (BUITENGEWONE) ALGEMENE 

VERGADERINGEN VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per aangetekend schrijven van 14 januari 2019 werd opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg die op 18 maart 2019 
plaatsheeft in gebouw D van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt; 
 
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Hoeselt per brief van 21 november 2018 
overgemaakt werd; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende 
gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
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gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het feit dat de afgevaardigden voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor de 
volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024; 
 
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 van het 
documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente Hoeselt overgemaakt werd, ook gelden voor de 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen 
voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur;  
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Mevr. Liesbeth Werelds, raadslid, wonende Schalkhovenstraat 86 te 3730 Hoeselt aan te duiden als 
afgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering voor de legislatuur 2019-2024. 
 
Art. 2 - Dhr. Stanny Crommen, raadslid, wonende Romershovenstraat 156 te 3730 Hoeselt aan te duiden als 
plaatsvervangend afgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering voor de legislatuur 2019-2024. 
 
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, ter attentie 
van het secretariaat, p/a Trichterheideweg 8, 3500 HASSELT. 
 
06 SECRETARIAAT - FLUVIUS LIMBURG - GOEDKEURING AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

VAN 18 MAART 2019, BEPALING MANDAAT AFGEVAARDIGDE EN VOORDRACHT KANDIDAAT-LID REGIONAAL 
BESTUURSCOMITÉ OOST EN (EVENTUEEL) RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING 

 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per aangetekend schrijven van 14 januari 2019 werd opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg die op 18 maart 2019 
plaatsheeft in gebouw D van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt; 
 
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Hoeselt op 21 november 2018 per brief 
overgemaakt werd; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius Limburg 
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de 
bestuursorganen dient over te gaan; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt ingedeeld is bij Regionaal Bestuurscomité Oost (RBC-Oost).  
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17, punt 2 van de statuten elke gemeente het recht heeft om één (1) 
kandidaat-lid voor te dragen voor Regionaal Bestuurscomité Oost (RBC-Oost); 
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Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12, punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten het recht 
hebben om maximaal 14 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet gaan die 
voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor RBC-Oost. 
 
De deelnemende inbrengende opdrachthoudende vereniging (P.B.E.) heeft het recht om één kandidaat-bestuurder 
voor te dragen en maakt geen deel uit van een RBC. Het lid met raadgevende stem maakt ook geen deel uit van een 
RBC. 
 
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van bestuur 
beperkt is tot 15; 
 
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° en dat er een 
aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de 
deelnemende gemeenten overgemaakt werd; 
 
Gelet op de beraadslagingen, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 18 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire 
ontslagnemingen en benoemingen’. 
 
Art. 2 - De heer Michel Vanroy, raadslid, wonende Groenstraat 90A bus 2 te 3730 Hoeselt voor te dragen als 
kandidaat-lid voor Regionaal Bestuurscomité Oost (RBC-Oost) van de opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Limburg, voor een duur van zes jaar, vanaf 1 april 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 
 
Art. 3 - Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van 
de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, voor een duur van zes jaar, vanaf 1 april 2019 tot aan de eerste 
algemene vergadering in het jaar 2025. 
 
Art. 4 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op 18 maart 2019, op te dragen 
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde 
artikelen. 
 
Art. 5 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, ter attentie 
van het secretariaat, p/a Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
07 SECRETARIAAT - FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE(N) 

(BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende 
gemeenten hun afgevaardigden voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
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gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het feit dat de afgevaardigden voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor de 
volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024; 
 
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden ook gelden voor de afgevaardigden op de 
algemene vergadering en dat de afgevaardigden niet als kandidaat-bestuurder mogen voorgedragen worden. 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Mevr. Heidi Berx, raadslid, wonende Romershovenstraat 193 te 3730 Hoeselt aan te duiden als 
afgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging voor de 
legislatuur 2019-2024. 
 
Art. 2 - Dhr. Wim Hellinx, raadslid, wonende Kleistraat 6 te 3730 Hoeselt aan te duiden als plaatsvervangend 
afgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging voor de 
legislatuur 2019-2024. 
 
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 
 
08 SECRETARIAAT - FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING - GOEDKEURING AGENDA BUITENGEWONE 

ALGEMENE VERGADERING VAN 29 MAART 2019, BEPALING MANDAAT AFGEVAARDIGDE EN VOORDRACHT 
KANDIDAAT-BESTUURDER - GOEDKEURING 

 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 werd opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die 
op 29 maart 2019 plaatsheeft te Hasselt; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een 
algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17, derde alinea, van de statuten de deelnemende gemeenten het 
recht hebben om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3 namens de deelnemende gemeenten van de provincie 
Limburg en telkens 1 namens de deelnemende gemeenten van respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-
Brabant en West-Vlaanderen voor te dragen; 
 
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van bestuur 
beperkt is tot zes (6); 
 
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° en dat er een 
aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de 
deelnemende gemeenten overgemaakt werd; 
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Gelet op de beraadslagingen, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 29 maart 2019 met als agendapunten ‘Statutaire ontslagnemingen en 
benoemingen’ en ‘Statutaire mededelingen’. 
 
Art. 2 - De drie kandidaat-bestuurders die binnen Fluvius System Operator namens Fluvius Limburg benoemd 
worden in de Raad van Bestuur, ook voor te dragen als kandidaat-bestuurders van Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 29 maart 2019 tot aan de eerste 
algemene vergadering in het jaar 2025. 
 
Art. 3 - De afgevaardigde van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 29 maart 2019, op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde 
artikelen. 
 
Art. 4 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 
09 SECRETARIAAT - INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG (IGL) - 

AANSTELLING AFGEVAARDIGDE(N) (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERING VOOR DE LEGISLATUUR 
2019-2024 - GOEDKEURING 

 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op artikel 41 inzake de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, op het artikel 432 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger in de 
Algemene Vergadering van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging en op de artikelen 436 en 447 
betreffende de onverenigbaarheden; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan  
Gehandicapten in Limburg, opdrachthoudende vereniging; 
 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
 
Overwegende dat de gemeente Hoeselt in overeenstemming met de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger 
voor de volledige legislatuur mag aanduiden; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Voor de legislatuur 2019-2024 als vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt in de algemene vergadering 
van IGL aan te duiden: 
dhr. Rudi Coenegrachts, raadslid, wonende Bovenstraat 15 te 3730 Hoeselt 
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met als plaatsvervanger: 
dhr. Johan Schoefs, schepen, wonende Hernerweg 1 te 3730 Hoeselt. 
 
Art. 2 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing en 
zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg. 
 
10  SECRETARIAAT - INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG (IGL) - 

BEPALING MANDAAT AFGEVAARDIGDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MAART 2019 - 
GOEDKEURING 

 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 21 januari 2019 voor de gewone vergadering van de algemene vergadering van de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 27 maart 2019 om 18.00 uur met als enig 
agendapunt de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur; 
 
Gelet op de toelichtingsnota betreffende dit enige punt op de agenda van de gewone vergadering d.d. 27 maart 
2019 van de algemene vergadering; 
 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De agenda van de gewone vergadering d.d. 27 maart 2019 van de algemene vergadering van IGL wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 2 - De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd om op de vergadering (of op 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in 
het artikel 1 en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda. 
 
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing en 
zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg. 
 
11 SECRETARIAAT - INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG (IGL) - 

VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op het artikel 41 inzake de 
bevoegdheden van de gemeenteraad en op de artikelen 431 en 434 tot en met 436 inzake de samenstelling van de 
raad van bestuur; 
 
Overwegende dat de gemeente Hoeselt deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Klotstraat 125; 
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Gelet op de artikelen 16 en 50 van de statuten van IGL, laatst gewijzigd door de algemene vergadering op 7 
december 2018; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur van IGL wordt samengesteld via overleg tussen de Limburgse politieke 
partijen om tot een evenwichtige samenstelling te komen; 
 
Overwegende dat er in totaal 15 bestuursmandaten zijn en maximaal twee derden van de leden is van hetzelfde 
geslacht; 
 
Overwegende dat aan elke gemeente met een of meerdere vestigingsplaatsen één mandaat als bestuurder is 
toegekend, maar dat de gemeente van dit recht afstand kan doen en dat de andere bestuurders op voordracht van 
de andere deelnemers gebeuren, waarbij rekening wordt gehouden met een vertegenwoordiging van de kleinere 
deelnemers en waarbij een gemeentelijke deelnemer en het OCMW van dezelfde gemeente niet tegelijkertijd een 
mandaat invullen; 
Overwegende dat er bij de verdeling van de beschikbare gemeentelijke mandaten tussen de diverse Limburgse 
politieke partijen een mandaat toegekend werd aan de gemeente Hoeselt; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Voor de legislatuur 2019-2024 als kandidaat-bestuurder voor te dragen in de raad van bestuur van IGL: 
Mevr. Inge Loyens, wonende Buckenslindestraat 3A te 3730 Hoeselt 
 
Art. 2 - Deze voordracht blijft geldig tot een andersluidende gemeenteraadsbeslissing. 
 
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld 
een afschrift van dit besluit bezorgen aan IGL. 
 
12 SECRETARIAAT - DE WATERGROEP - AANSTELLING AFGEVAARDIGDEN VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 - 

GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat de gemeente Hoeselt al jaren vennoot is van De Watergroep; 
 
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 overgegaan moet worden tot 
de aanduiding van nieuwe vertegenwoordigers in de verschillende organen van De Watergroep; 
 
Gelet op de brief van De Watergroep ontvangen op 13 februari 2018  waarbij in het vooruitzicht van de nieuwe 
legislatuur nadere toelichtingen worden gegeven in verband met de invulling van de bestuursmandaten bij De 
Watergroep; 
 
Gelet op de brief van De Watergroep d.d. 24 oktober 2018 met aanvullende info betreffende de invulling van de 
bestuursmandaten bij De Watergroep; 
 
Gelet op de statuten van De Watergroep zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 8 december 2017; 
 
Gelet op de statutaire bepalingen ter zake waaruit blijkt dat de gemeente Hoeselt dient te voorzien in volgende 
afvaardigingen: 
▫ één afgevaardigde voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater; 
▫ één afgevaardigde en plaatsvervanger in de algemene vergadering; 
Overwegende dat de gemeenteraad zich kan vinden in al de kandidaten zoals voorgedragen door het 
schepencollege; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Mevr. Linda Verjans, schepen, wonende Dr. Willem Meersstraat 8 te 3730 Hoeselt, aan te duiden als 
afgevaardigde voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater De Watergroep voor de periode van 2019 t.e.m. 2021 
en dhr. Stanny Crommen, raadslid, wonende Romershovenstraat 156 te 3730 Hoeselt voor de periode van 2022 
t.e.m. 2024. 
 
Art. 2 - Mevr. Wendy Bollen, raadslid, wonende Tommenstraat 36 te 3730 Hoeselt, aan te duiden als afgevaardigde 
in de algemene vergadering van De Watergroep voor de legislatuur van 2019 - 2024. 
 
Art. 3 - Dhr. Wim Hellinx, raadslid, wonende Kleistraat 6 te 3730 Hoeselt, aan te duiden als plaatsvervanger in de 
algemene vergadering van De Watergroep voor de legislatuur van 2019 - 2024. 
 
Art. 4 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan: 
- de afdeling juridische zaken van De Watergroep, Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel; 
- de mandaathouders namens de gemeente. 
 
13 SECRETARIAAT - VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN (VVSG) - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE 

ALGEMENE VERGADERINGEN VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van 
afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
 
Gelet op de statuten van de VVSG; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Op voordracht van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Jordi Boulet, wonende Onderstraat 21 bus 5 te 3730 Hoeselt, aan te duiden als afgevaardigde namens 
de gemeente Hoeselt in de algemene vergadering van de VVSG vzw voor de legislatuur van 2019-2024.  Bij 
verhindering van de titularis Bert Vertessen, wonende Broekstraat 9D te 3730 Hoeselt te laten fungeren als 
plaatsvervanger. 
 
Art. 2 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan het Secretariaat van de VVSG, 
Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel en de afgevaardigde namens de gemeente. 
 
14 SECRETARIAAT - ONDERWIJSSECRETARIAAT VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN (OVSG) - AANSTELLING 

AFGEVAARDIGDE ALGEMENE VERGADERINGEN VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
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DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van 
afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
 
Gelet op de statuten van de vzw OVSG; 
 
Gelet op het feit dat de mandaten onbezoldigd zijn; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Mevr. Linda Verjans, schepen, wonende Dr. Willem Meersstraat 8 te 3730 Hoeselt, aan te duiden als 
afgevaardigde in de algemene vergadering van de OVSG voor de periode van 2019 t.e.m. 2020 en mevr. Heidi Berx, 
raadslid, wonende Romershovenstraat 193 te 3730 Hoeselt voor de periode van 2021 t.e.m. 2024.  
 
Art. 2 - Mevr. Heidi Berx, raadslid, wonende Romershovenstraat 193 te 3730 Hoeselt, wordt aangesteld als 
plaatsvervanger voor de periode van 2019 t.e.m. 2020 en mevr. Linda Verjans, Dr. Willem Meersstraat 8 te 3730 
Hoeselt voor de periode van 2021 t.e.m. 2024. 
 
Art. 3 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan het Secretariaat van de OVSG, 
Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel en de afgevaardigde namens de gemeente. 
 
15 SECRETARIAAT - VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN (VVOG) - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE ALGEMENE 

VERGADERINGEN VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van 
afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
 
Gelet de op de schriftelijke uitnodiging van de VVOG d.d. 26 oktober 2018 om in een vertegenwoordiging te 
voorzien in de algemene vergadering van deze vereniging; 
 
Gelet op de statuten van de VVOG; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Bert Vertessen, schepen, wonende Broekstraat 9D te 3730 Hoeselt, aan te duiden als gemeentelijk 
afgevaardigde voor de algemene vergadering van de VVOG voor de legislatuur van 2019-2024.  
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Art. 2 - Dhr. Johan Schoefs, schepen, wonende Hernerweg 1 te 3730 Hoeselt, wordt aangesteld als plaatsvervanger. 
 
Art. 3 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan het Secretariaat van de VVOG, 
Predikherenrei 1c te 8000 Brugge en de afgevaardigde namens de gemeente. 
 
16 SECRETARIAAT - KLEINE LANDEIGENDOM CVBA - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER EN AANSTELLING 

AFGEVAARDIGDE ALGEMENE VERGADERINGEN VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van 
afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
 
Gelet op de statuten van Kleine Landeigendom cvba; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Hoeselt overeenkomstig de statuten één vertegenwoordiger kan 
aanduiden voor zowel de raad van bestuur als de algemene vergadering van deze vennootschap; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Op voordracht van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Yves Croux, schepen, wonende Romershovenstraat 22 te 3730 Hoeselt, aan te duiden als afgevaardigde 
namens de gemeente Hoeselt in de raad van bestuur van Kleine Landeigendom cvba voor de periode van 2019 
t.e.m. 2021.   
 
Art. 2 - Dhr. Werner Raskin, burgemeester, wonende Romershovenstraat 3 te 3730 Hoeselt aan te duiden als 
afgevaardigde namens de gemeente Hoeselt in de algemene vergadering van Kleine Landeigendom cvba voor de 
legislatuur 2019-2024.  Bij verhindering van de titularis raadslid Liesbeth Werelds, wonende Schalkhovenstraat 86 
te 3730 Hoeselt te laten fungeren als plaatsvervanger voor de legislatuur 2019-2024. 
 
Art. 3 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan Kleine Landeigendom cvba, Pliniuswal 1 
bus 2 te 3700 Tongeren en de afgevaardigden namens de gemeente. 
 
17 SECRETARIAAT - CORDIUM CVBA - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER EN AANSTELLING 

AFGEVAARDIGDE ALGEMENE VERGADERINGEN LEGISLATUUR 2019-2014 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van 
afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt; 

 
Gelet op de statuten van Cordium cvba; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Hoeselt overeenkomstig de statuten één vertegenwoordiger kan 
aanduiden voor zowel de raad van bestuur als de algemene vergadering van deze vennootschap; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Op voordracht van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Werner Raskin, burgemeester, wonende Romershovenstraat 3 te 3730 Hoeselt, aan te duiden als 
afgevaardigde namens de gemeente Hoeselt in de raad van bestuur van Cordium cvba voor de legislatuur van 2019-
2024.  
 
Art. 2 - Dhr. Yves Croux, schepen, wonende Romershovenstraat 22 te 3730 Hoeselt aan te duiden als afgevaardigde 
namens de gemeente Hoeselt in de algemene vergadering van Cordium cvba voor de legislatuur van 2019-2024. Bij 
verhindering van de titularis raadslid Heidi Berx, wonende Romershovenstraat 193 te 3730 Hoeselt te laten 
fungeren als plaatsvervanger. 
 
Art. 3 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan Cordium cvba, Gouverneur Roppesingel 
133 te 3500 Hasselt en de afgevaardigden namens de gemeente. 
 
18 SECRETARIAAT - INDOMI NV - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE ALGEMENE VERGADERINGEN VOOR DE  

LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van 
afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
 
Gelet op de statuten van Indomi nv; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Hoeselt overeenkomstig de statuten één vertegenwoordiger kan 
aanduiden voor zowel de raad van bestuur als de algemene vergadering van deze vennootschap; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Op voordracht van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Werner Raskin, burgemeester, wonende Romershovenstraat 3 te 3730 Hoeselt aan te duiden als 
afgevaardigde namens de gemeente Hoeselt in de algemene vergadering van Indomi nv voor de legislatuur van 
2019-2024.  Bij verhindering van de titularis schepen Linda Verjans, wonende Dr. Willem Meersstraat 8 te 3730 
Hoeselt te laten fungeren als plaatsvervanger. 
 
Art. 2 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan Indomi nv, Gouverneur Roppesingel 137 
te 3500 Hasselt en de afgevaardigden namens de gemeente. 
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19 SECRETARIAAT - NUHMA CVBA - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE ALGEMENE VERGADERINGEN VOOR DE 
LEGISLATUUR 2019-2014 - GOEDKEURING 

 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van 
afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
 
Gelet op de schriftelijke uitnodiging van Nuhma cvba d.d. 18 december 2018 om in een vertegenwoordiging te 
voorzien in de algemene vergadering van de maatschappij; 
 
Gelet op de statuten van Nuhma cvba; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Op voordracht van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Bert Vertessen, schepen, wonende Broekstraat 9D te 3730 Hoeselt, aan te duiden als afgevaardigde 
namens de gemeente Hoeselt in de algemene vergadering van Nuhma cvba voor de legislatuur van 2019-2024. Bij 
verhindering van de titularis raadslid dhr. Rudi Coenegrachts, wonende Bovenstraat 15 te 3730 Hoeselt te laten 
fungeren als plaatsvervanger. 
 
Art. 2 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan het secretariaat van Nuhma cvba, 
Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt en de afgevaardigden namens de gemeente. 
 
20 SECRETARIAAT - PROJECTVERENIGING 2014-2020 ERFGOED HASPENGOUW - AANSTELLING AFGEVAARDIGDEN 

IN DE RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de statuten van de projectvereniging 2014-2020 Erfgoed Haspengouw; 
 
Overwegende dat in de statuten van de projectvereniging 2014-2020 Erfgoed Haspengouw is bepaald dat elke 
gemeente die deel uitmaakt van de projectvereniging één stemgerechtigd lid en één lid met raadgevende stem 
afvaardigt naar de raad van bestuur van de projectvereniging; 
 
Overwegende dat er bij deze aanduiding rekening moet worden gehouden met het feit dat de bestuurders moeten 
worden aangeduid onder de gemeenteraadsleden, burgemeester of schepenen; 
 
Overwegende dat de bestuurder met raadgevende stem steeds moet worden aangeduid onder de raadsleden 
verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en 
schepenen; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
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BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Johan Schoefs, schepen wonende Hernerweg 1 te 3730 Hoeselt, aan te duiden als stemgerechtigd lid 
van de raad van bestuur van de projectvereniging 2014-2020 Erfgoed Haspengouw. Bij verhindering van de titularis 
raadslid dhr. Rudi Coenegrachts, wonende Bovenstraat 15 te 3730 Hoeselt te laten fungeren als plaatsvervanger. 
 
Art. 2 – Dhr. Serge Voncken, raadslid, wonende Vrijhernstraat 17 te 3730 Hoeselt aan te stellen als lid van de raad 
van bestuur van de projectvereniging 2014-2020 Erfgoed Haspengouw met raadgevende stem. Deze kandidaat is 
verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en 
schepenen. Bij verhindering van de titularis raadslid dhr. Christiaan Hex, wonende Droogbroekstraat 22 te 3730 
Hoeselt te laten fungeren als plaatsvervanger. 
 
Art. 3 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan het secretariaat van de 
Projectvereniging Erfgoed Haspengouw, Diesterstraat 1 te 3800 Sint-Truiden en de afgevaardigden namens de 
gemeente. 
 
21 SECRETARIAAT - TOERISME LIMBURG VZW - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE ALGEMENE VERGADERINGEN 

VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van 
afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
 
Gelet op de schriftelijke uitnodiging van Toerisme Limburg vzw d.d. 14 februari 2019 om in een vertegenwoordiging 
te voorzien in de algemene vergadering van de maatschappij; 
 
Gelet op de statuten van Toerisme Limburg vzw; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Op voordracht van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Johan Schoefs, schepen, wonende Hernerweg 1 te 3730 Hoeselt, aan te duiden als afgevaardigde 
namens de gemeente Hoeselt in de algemene vergadering van Toerisme Limburg vzw voor de legislatuur van 2019-
2024.  Bij verhindering van de titularis raadslid Rudi Coenegrachts, wonende Bovenstraat 15 te 3730 Hoeselt te 
laten fungeren als plaatsvervanger. 
 
Art. 2 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan het secretariaat van Toerisme Limburg 
vzw, Universiteitslaan 3 te 3500 Hasselt en de afgevaardigden namens de gemeente. 
 
22 SECRETARIAAT - INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND SCHOLENGEMEENSCHAP ZUID-OOST 

LIMBURG BASISONDERWIJS - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE BEHEERSCOMITÉ VOOR DE LEGISLATUUR 2019-
2024 - GOEDKEURING 

 
DE GEMEENTERAAD, 
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Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van 
afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met de interlokale vereniging Scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg 
Basisonderwijs; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Hoeselt ingevolge deze overeenkomst een vertegenwoordiger kan 
aanduiden in het beheerscomité van deze vereniging; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Op voordracht van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Mevr. Linda Verjans, wonende Dr. Willem Meersstraat 8 te 3730 Hoeselt, aan te duiden als afgevaardigde 
namens de gemeente Hoeselt in het beheerscomité van Scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg voor de periode 
van 2019 t.e.m. 2020 en mevr. Heidi Berx, wonende Romershovenstraat 193 te 3730 Hoeselt voor de periode van 
2021 t.e.m. 2024.  Bij verhindering van de titularis mevr. Heidi Berx, wonende Romershovenstraat 193 te 3730 
Hoeselt te laten fungeren als plaatsvervanger voor de periode van 2019 t.e.m. 2020 en mevr. Linda Verjans, Dr. 
Willem Meersstraat 8 te 3730 Hoeselt voor de periode van 2021 t.e.m. 2024. 
 
Art. 2 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan Scholengemeenschap Zuid-Oost 
Limburg, p/a Klein-Lafeltstraat 2 te 3770 Riemst en de afgevaardigden namens de gemeente. 
 
23 SECRETARIAAT - INTERLOKALE VERENIGING PLAATSELIJKE GROEP LEADER HASPENGOUW – AANSTELLING 

AFGEVAARDIGDE BEHEERSCOMITÉ VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat de interlokale vereniging Plaatselijke Groep Leader Haspengouw opgericht werd op 1 april 2008 
en dat de gemeente Hoeselt officieel tot deze vereniging is toegetreden bij besluit van de gemeenteraad d.d. 24 
april 2008; 
 
Overwegende dat deze vereniging destijds in het leven werd geroepen om uitvoering te geven aan het 
ontwikkelingsplan opgemaakt in het kader van As 4 - Leader van het Programmadocument voor Plattelands-
ontwikkeling Vlaanderen 2007 - 2013; 
 
Gelet op de statuten van PG Leader Haspengouw, in het bijzonder artikel 8 betreffende de samenstelling van deze 
vereniging; 
 
Gelet op de schriftelijke oproep d.d. 7 januari 2019 van de voorzitter van de Plaatselijke Groep Haspengouw, mevr. 
Inge Moors, om voor de nieuwe legislatuur in de aanduiding te voorzien van een nieuwe afgevaardigde in het 
beheerscomité van de PG Leader Haspengouw; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
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Op voordracht van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Bert Vertessen, schepen, wonende Broekstraat 9D te 3730 Hoeselt, aan te duiden als gemeentelijk 
afgevaardigde in het beheerscomité van de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw voor de legislatuur van 2019-
2024.  Bij verhindering van de titularis schepen Johan Schoefs, wonende Hernerweg 1 te 3730 Hoeselt te laten 
fungeren als plaatsvervanger. 
 
Art. 2 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan de Provincie Limburg, p/a 
Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt en de afgevaardigden namens de gemeente. 
 
Raadslid Serge Voncken spreekt zijn hoop uit dat er deze legislatuur meer gebruik gemaakt zal worden van 
mogelijkheden die deze vereniging biedt. Vorige legislatuur heeft het gemeentebestuur hier opportuniteiten laten 
liggen. 
 
Schepen Bert Vertessen antwoordt dat Hoeselt deze legislatuur - in tegenstelling tot voorgaande jaren - ook 
vertegenwoordigd zal zijn in de Raad van Bestuur. Dat biedt meer inspraak en dus meer mogelijkheden. 
 
24 SECRETARIAAT - REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW & VOEREN VZW - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE 

ALGEMENE VERGADERINGEN VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 EN VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER - 
GOEDKEURING 

 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van 
afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
 
Gelet op de uitnodiging van Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren vzw d.d. 13 november 2019 om in een 
vertegenwoordiging te voorzien in de algemene vergadering van de maatschappij; 
 
Gelet op de statuten van Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren vzw; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Op voordracht van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Rudi Coenegrachts, raadslid, wonende Bovenstraat 15 te 3730 Hoeselt, aan te duiden als afgevaardigde 
namens de gemeente Hoeselt in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren vzw 
voor de legislatuur van 2019-2024.  Bij verhindering van de titularis raadslid Jordi Boulet, wonende Onderstraat 21 
bus 5 te 3730 Hoeselt te laten fungeren als plaatsvervanger. 
 
Art. 2 - Dhr. Jasper Goffin, raadslid, wonende Zandkuilstraat 7A te 3730 Hoeselt, aan te duiden als adviserend lid 
namens de gemeente Hoeselt in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren vzw 
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voor de legislatuur van 2019-2024.  Bij verhindering van de titularis raadslid Mieke Claesen, wonende 
Populierenstraat 6 te 3730 Hoeselt te laten fungeren als plaatsvervanger. 
 
Art. 3 - Dhr. Bert Vertessen, schepen, wonende Broekstraat 9D te 3730 Hoeselt, aan te duiden als kandidaat-
bestuurder van Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren vzw voor de legislatuur van 2019-2024. Bij 
verhindering van de titularis schepen Johan Schoefs, wonende Hernerweg 1 te 3730 Hoeselt te laten fungeren als 
plaatsvervanger. 
 
Art. 4 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan het secretariaat van Regionaal 
Landschap Haspengouw & Voeren vzw, Daaleindestraat 2 te 3720 Kortessem en de afgevaardigden namens de 
gemeente. 
 
25 SECRETARIAAT - ETHIAS VERZEKERINGEN - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE ALGEMENE VERGADERINGEN 

VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van 
afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
 
Gelet op de statuten van Ethias nv; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Hoeselt overeenkomstig de statuten één vertegenwoordiger kan 
aanduiden voor alle gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Ethias Verzekeringen voor de takken 
'Brand', 'Arbeidsongevallen', 'Leven' en 'Gemeen Recht'; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Op voordracht van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Marc Bamps, raadslid, wonende Romershovenstraat 117A te 3730 Hoeselt, aan te duiden als 
afgevaardigde namens de gemeente Hoeselt in de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van nv 
Ethias Verzekeringen voor de takken brand, arbeidsongevallen, leven en gemeen recht voor de legislatuur van 
2019-2024.  Bij verhindering van de titularis burgemeester Werner Raskin, wonende Romershovenstraat 3 te 3730 
Hoeselt te laten fungeren als plaatsvervanger. 
 
Art. 2 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan Ethias nv met maatschappelijke zetel te 
4000 Luik, rue des Croisiers 24 en de afgevaardigden namens de gemeente. 
 
26 SECRETARIAAT - LIMBURG.NET - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE ALGEMENE VERGADERINGEN VOOR DE 

LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 

Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en 
meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017; 
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Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; 
 

Gelet op de statuten van Limburg.net; 
 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot goedkeuring van de agenda 
van de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 27 maart 2019 om 18 uur in de kantoren 
van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.  
 
Overwegende dat artikel 432 van het Decreet bepaalt dat de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering 
rechtstreeks door de gemeenteraden aangeduid worden uit hun leden. 
 
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor de 
volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Mevr. Heidi Berx, raadslid, wonende Romershovenstraat 193 te 3730 Hoeselt aan te duiden als 
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen voor de legislatuur 2019-2024. 
 
Art. 2 - Dhr. Michel Vanroy, raadslid, wonende Groenstraat 90A bus 2 te 3730 Hoeselt aan te duiden als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen voor de legislatuur 2019-2024. 
 
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een 
afschrift in tweevoud aan Limburg.net. 
 
27 SECRETARIAAT - LIMBURG.NET - GOEDKEURING AGENDA BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 

MAART 2019 EN BEPALING MANDAAT AFGEVAARDIGDE - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en 
meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017; 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; 
 
Gelet op de statuten van Limburg.net; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot goedkeuring van de agenda 
van de  bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 27 maart 2019 om 18 uur in de kantoren 
van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt, met volgende agendapunten: 
 

1) Welkom door de voorzitter 
2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 
3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 Statuten) 

4) Benoeming leden van de raad van bestuur (art. 20 en 21 Statuten) 

5) Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten) 



      Notulen van de gemeenteraad van 21 februari 2019                                                                                                                                           
            - 22 - 

 

 
 
 

6) Goedkeuring Code goed bestuur  

7) Varia 

a. Toelichting van de grote lijnen van het ondernemingsplan 2019-2024 (wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de algemene vergadering van juni 2019) 

8) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 432 van het Decreet de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering. 
 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te 
weigeren. 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De agendapunten van de Bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 van de opdrachthoudende 
vereniging Limburg.net worden goedgekeurd. 
 
Art. 2 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een 
afschrift in tweevoud aan Limburg.net. 
 
28 SECRETARIAAT - LIMBURG.NET - VOORDRACHT LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en 
meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet  Lokaal 
Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; 
 
Gelet op de statuten van Limburg.net; 
 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot goedkeuring van de agenda 
van de  bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 27 maart 2019 om 18 uur in de kantoren 
van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. 
 
Gelet op artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat in geval van algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene 
vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot algehele vervanging van de raad van bestuur wordt 
overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd 
hebben. 
 
Gelet op artikel 434 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 20.1 van de Statuten die bepalen dat het aantal 
leden van de raad van bestuur maximaal vijftien bedraagt. Van dit aantal leden mag maximaal twee derde van 
hetzelfde geslacht zijn. Er wordt een evenwichtige verdeling nagestreefd tussen de leden van de raad van bestuur 
uit grote en kleine gemeenten op het vlak van het aantal inwoners (artikel 20.2 van de Statuten). 
 
Gelet op artikel 20.2 van de Statuten dat stelt dat wanneer er stemgerechtigde leden van de raad van bestuur 
moeten worden aangeduid, dan kan elke deelnemende gemeente een lijst van kandidaten voordragen met 
hoogstens zoveel leden als eraan te duiden stemgerechtigde leden in de raad van bestuur zijn. 
 
Gelet op de onverenigbaarheden zoals vermeld in artikel 20.4 van de Statuten en artikel 436 van het Decreet. 
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Overwegende dat op 1 januari 2019 een algehele vernieuwing van de gemeenteraden heeft plaatsgevonden. 
 
Overwegende dat de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net ter installatie van de raad van bestuur 
plaatsvindt op woensdag 27 maart 2019. 
 
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig artikel 20.2 van de Statuten overgaat tot voordracht van de lijst 
van 15 kandidaat bestuurders die werd samengesteld met inachtname van de criteria zoals bepaald in artikel 20.2 
van de Statuten. 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De gemeente Hoeselt draagt onderstaande lijst van 15 kandidaten voor als leden van de raad van bestuur 
van Limburg.net: 
 

Naam Woonplaats 

Erlingen Ingrid Dilsen-Stokkem 

Feytons Jo Borgloon 

Heleven Bart Zonhoven 

Nijs Bob Lommel 

Nijssens Carl St Truiden 

Oktay Muhammet Houthalen-Helchteren 

Pirlotte Heidi Heers 

Ramaekers Mieke Maasmechelen 

Thielemans Isabelle Heusden-Zolder 

Thijsen Tom Kortessem 

Vandormael Cindy Alken 

Vliegen Raf Oudsbergen 

Werelds Liesbeth Hoeselt 

Wouters Jan Hasselt 

Wouters Luc Lummen 

 
Art. 2 - Een afschrift van dit besluit wordt in tweevoud verzonden aan Limburg.net. 
 
29 SECRETARIAAT - LIMBURG.NET - VOORDRACHT AFGEVAARDIGDE EN VASTE PLAATSVERVANGER ALGEMEEN 

COMITÉ - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en 
meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017 (verder ‘het Decreet’). 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Hoeselt bij Limburg.net. 
 
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’). 
 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot goedkeuring van de agenda 
van de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 27 maart 2019 om 18 uur in de kantoren 
van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. 
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Gelet op artikel 442 van het Decreet dat bepaalt dat in elke dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging een 
algemeen comité kan opgericht worden om de verbinding en het overleg tussen de raad van bestuur en de 
deelnemers te faciliteren. 
 
Gelet artikel 29 van de Statuten dat een algemeen comité opricht bij Limburg.net en dat bepaalt dat het algemeen 
comité bestaat uit afgevaardigden van de gemeenten waarbij elke gemeente één afgevaardigde heeft. Elke 
deelnemende gemeente mag bijgevolg één vertegenwoordiger voordragen die namens haar in het algemeen 
comité zetelt. Het voorgedragen lid moet een natuurlijke persoon zijn die in de gemeente lid is van het college van 
burgemeester en schepenen. Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente een vaste plaatsvervanger aan. 
 
Overwegende dat op 1 januari 2019 een algehele vernieuwing van de gemeenteraden heeft plaatsgevonden. 
 
Overwegende dat de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net ter installatie van de raad van bestuur 
plaatsvindt op woensdag 27 maart 2019. 
 
Overwegende dat op deze vergadering ook de benoeming van de afgevaardigden en de vaste plaatsvervangers van 
het algemeen comité geagendeerd staat. 
 
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met artikel 442 van het Decreet en artikel 29 van de Statuten 
overgaat tot aanduiding van een afgevaardigde en vaste plaatsvervanger voor het algemeen comité. 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De gemeente Hoeselt draagt dhr. Bert Vertessen, schepen, wonende Broekstraat 9D te 3730 Hoeselt voor 
als afgevaardigde voor het algemeen comité van Limburg.net. 
 
Art. 2 - De gemeente Hoeselt draagt dhr. Johan Schoefs, schepen, wonende Hernerweg 1 te 3730 Hoeselt voor als 
vaste plaatsvervanger voor het algemeen comité van Limburg.net. 
 
Art. 3 - Een getekend afschrift van dit besluit wordt in tweevoud verzonden aan Limburg.net. 
 
30 SECRETARIAAT - TOETREDING TOT DE VERVOERREGIORAAD LIMBURG EN AANSTELLING 

VERTEGENWOORDIGERS VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van decreet 
betreffende de basisbereikbaarheid; 
 
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het grondgebied van het 
Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s; 
 
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Hoeselt deel uitmaakt van de vervoerregio Limburg; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden opgemaakt; 
 
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten vervoerregioraad die per 
vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt; 
 
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze wijze integraal 
en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio; dat zij daar onder 
andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de 
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combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook 
doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van 
fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd 
Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -
projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio; 
 
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan de werking en 
de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en 
constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de 
bekendmakingsplicht; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Bert Vertessen, schepen, wonende Broekstraat 9D te 3730 Hoeselt aan te duiden als 
vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Limburg. Bij verhindering 
van de titularis schepen Johan Schoefs, wonende Hernerweg 1 te 3730 Hoeselt te laten fungeren als 
plaatsvervanger. 
 
Art. 2 - De gemeente Hoeselt engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de 
vervoerregio Limburg. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk 
mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van de 
opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten. 
 
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt  belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Art. 4 - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Limburg : 
DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN 
Beleid 
T.a.v. mevr. Karin Cardinaels 
Koningin Astridlaan 50 bus 4 
3500 Hasselt 
 
31 SECRETARIAAT - VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN - AANSTELLING AFGEVAARDIGDE ALGEMENE 

VERGADERINGEN VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van 
afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
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Gelet op de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Hoeselt overeenkomstig de statuten één vertegenwoordiger kan 
aanduiden in de Algemene Vergadering van de Vlaamse Vervoermaatschappij 'De Lijn'; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht;  
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de 
bekendmakingsplicht; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Op voordracht van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Dhr. Jordi Boulet, raadslid, wonende Onderstraat 21 bus 5 te 3730 Hoeselt, aan te duiden als afgevaardigde 
namens de gemeente Hoeselt in de algemene vergadering van de Vlaamse Vervoermaatschappij 'De Lijn' te 
Mechelen voor de legislatuur 2019-2024.  Bij verhindering van de titularis schepen, Bert Vertessen, wonende 
Broekstraat 9D te 3730 Hoeselt te laten fungeren als plaatsvervanger. 
 
Art. 2 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan de Hoofdzetel van de Vlaamse 
Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20 te 2800 MECHELEN en de afgevaardigde namens de gemeente. 
 
32 JEUGD - INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND ‘HASPENVOUD INTERNATIONAL’ - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het goedgekeurde protocol betreffende de intergemeentelijke samenwerking tussen de jeugddiensten 
van de gemeenten Borgloon, Hoeselt en Riemst d.d. 27/03/2014; 
 
Gelet op de prioriteit jeugdcultuur in het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Hoeselt; 
 
Gelet op het feit dat de activiteiten van Haspenvoud International één van de enige inhoudelijke activiteiten zijn, 
binnen het kader jongerencultuur, voor de doelgroep 18-30jarigen; 
 
Gelet op het voorstel tot samenwerking van de jeugddiensten van Borgloon, Hoeselt en Riemst; 
 
Gelet op de meerwaarde van deze projecten voor het lokaal jeugdbeleid; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de 
bekendmakingsplicht; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Het samenwerkingsprotocol “Haspenvoud International” wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2 - Aan het college wordt opdracht gegeven om het protocol af te sluiten. 
 
Art. 3 - Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de provinciegouverneur conform art. 326 e.v. van het Decreet 
Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
 
33 SECRETARIAAT - NOTULEN GEMEENTERAAD VAN 31 JANUARI 2019 - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat elk gemeenteraadslid een exemplaar van de ontwerpnotulen van de vorige vergadering samen 
met de oproepingsbrief voor de volgende vergadering heeft ontvangen en dat een afschrift ervan acht dagen vóór 
de vergadering ter inzage heeft gelegen op het gemeentesecretariaat; 
 
Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van vorige 
vergadering; 
 
Gelet op het ontwerp van de notulen van de gemeenteraadszitting van 31 januari 2019 in bijlage; 
 
Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 32 betreffende de notulen en 
het zittingsverslag van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
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Enig artikel - De notulen van de gemeenteraad van 31 januari 2019 goed te keuren en namens de gemeenteraad ter 
ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur. 
 
34 AANKOOP AUDIOVISUELE INSTALLATIE VOOR OPNAME VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD 
 
Krachtens artikel 278 & 1 van het vernieuwd gemeentedecreet kan de gemeenteraad beslissen om het 
zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de 
gemeenteraad. Vele gemeenten hebben zo een aankoop van een audiovisuele installatie reeds gedaan en hun 
gemeenteraden zijn ook rechtstreeks te volgen via de website van Het Belang van Limburg. De opdracht wordt 
gegeven aan het schepencollege om hiertoe onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen. 
 
Raadslid Eddy Vandecaetsbeek licht het agendapunt toe. Hij haalt aan dat een audio- of audiovisuele opname van 
de gemeenteraad minder werk qua notulering betekent voor de algemeen directeur, dat het de Hoeseltse 
inwoners dichter bij de politiek brengt en dat het de bestuurders op scherp zet. 
 
Schepen Johan Schoefs antwoordt dat dit voorstel uitvoerig werd besproken door het schepencollege. Zij zijn 
echter tevreden over de huidige werking met een zittingsverslag en notulen van de gemeenteraad uitgeschreven 
door de algemeen directeur. De aankoop van een dergelijk systeem is bovendien een vrijwillige keuze en dus geen 
verplichting. En tot slot heeft het bij aankoop ook een prijskaartje van ±12.500,00 EUR zonder de vaste 
maandelijkse kosten. Daarom heeft men besloten hier van af te zien. 
 
Raadslid Eddy Vandecaetsbeek haalt de mogelijkheid aan om samen te werken met Het Belang van Limburg en zo 
het kostenplaatje te drukken. Het is een ideale gelegenheid om de burger dichter bij de politiek te brengen. 
 
Burgemeester Werner Raskin weet uit navraag dat voorlopig slechts 5 gemeenten in Limburg een dergelijk systeem 
hebben aangekocht. Het is erg duur en hij ziet er het nut niet van in. 
 
Raadslid Fons Capiot is het niet eens met het argument kostprijs. Vorige gemeenteraad sprak een schepen m.b.t. 
een ander dossier over een beginnersfout van 3 miljoen EUR. Nu gaat het over 12.500,00 EUR, maar gaat het 
bestuur opnieuw een beginnersfout maken. De kostprijs is een drogreden. De echte reden waarom men dit niet wil 
aankopen, is omdat men bang is om zichzelf en wat men hier doet te tonen aan de Hoeseltse inwoners. Men wil 
niet dat de inwoners zien hoe het er op een gemeenteraad aan toe gaat. 
 
Het voorstel van de fractie Wij Hoeselt om audio- of audiovisuele opnameapparatuur aan te kopen en de 
gemeenteraad op te nemen wordt niet goedgekeurd met 7 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine 
Moors, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin), 12 stemmen tegen (Jordi Boulet, 
Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Rudi 
Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen) en 0 onthoudingen. 
 
35 AANSTELLING ADVOCAAT UIT ST.-HUIBRECHTS-HERN WEGENS HET ILLEGAAL KAPPEN VAN EEN 

HOOGSTAMBOOMGAARD IN SCHALKHOVEN 
 
In Schalkhoven werd een waardevolle hoogstamboomgaard illegaal gekapt. Vorige gemeenteraad werd door het 
schepencollege geantwoord dat een pv werd opgesteld maar dat dergelijke pv’s door het parket geseponeerd 
worden. In onze eigen deelgemeente St.-Huibrechts-Hern woont een advocaat gespecialiseerd in dergelijke zaken. 
We hebben in deze materie (andere aangelegenheden ook niet) echt geen advocaat nodig uit Bilzen, Hasselt of 
Antwerpen zoals gebruikelijk aangesteld wordt door het schepencollege voor zaken van de gemeente. Zij kan de 
dader rechtstreeks dagvaarden. Voor eens en altijd zal dan een einde komen aan deze illegale praktijken. De 
gemeenteraad geeft aan het schepencollege opdracht om deze advocaat aan te stellen om het nodige te doen 
namens de gemeente Hoeselt. 
 
Raadslid Eddy Vandecaetsbeek licht het agendapunt toe. 
 
Schepen Bert Vertessen antwoordt dat hij kort na de gemeenteraad van 31 januari 2019 contact heeft gehad met 
de bedoelde advocate. Na een telefonisch overleg maakte zij een offerte op en het schepencollege van 19 februari 
ll. heeft haar vervolgens officieel aangesteld om de zaken van de gemeente Hoeselt in deze te behartigen. De 
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aanstelling door het college van burgemeester en schepenen en dit toegevoegde agendapunt hebben mekaar 
gekruist. 
 
Wat betreft het eerdere idee van Best Groen om naar het voorbeeld van de stad St-Truiden een specifiek 
reglement in te voeren ter bescherming van hoogstam(fruit)bomen meldt schepen Bert Vertessen dat hij hiervoor 
heeft samen gezeten met de betrokken gemeentelijke diensten. Er is afgesproken om dit voor te leggen aan 
Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren en te bekijken of dit in globo geregeld kan worden voor het hele 
grondgebied Haspengouw. Idealiter komt er één uniform reglement waarmee alle Haspengouwse gemeenten op 
één lijn gebracht worden. 
 
36 BOUWPROJECT GRUUNHOF 
 
De plannen voor het bouwproject aan de Mot zijn klaar voor uitvoering. De grond waarop het project zal worden 
gerealiseerd werd aangekocht door de gemeente.  
Wat is de stand van zaken/plan van aanpak betreffende de inrichting van het achterliggende Mottepark? Kunnen er 
geen initiatieven genomen worden om de gronden van de Mot in eigendom van de gemeente reeds vanaf dit jaar 
toegankelijk te maken voor de Hoeselaren? 
 
Raadslid Jasper Goffin licht het agendapunt toe en geeft aan dat een delegatie van Best Groen heeft samengezeten 
met gemeentelijk omgevingsambtenaar Kristof Gaens waarbij veel vragen m.b.t. het project Gruunhof beantwoord 
werden. Jasper Goffin maakt derhalve van deze gelegenheid gebruik om te vragen naar de visie inzake het 
aangekondigde Mottepark. Hoeveel gronden zijn er al verworven? Wat is de perimeter van aankoop? Hoe zit het 
met de bereidwilligheid tot verkopen? Is er een mogelijkheid om het gebied al gedeeltelijk open te stellen? Moet 
het huidige landgebruik niet al aangepast worden? 
 
Schepen Yves Croux toont een plattegrond waarop ingekleurd is welke percelen van het gebied al in eigendom zijn 
van de gemeente Hoeselt. Sommige percelen zijn dat al sinds jaar en dag, andere werden pas vrij recent verworven 
omdat de gelegenheid zich onverwacht voor deed. Vorige legislatuur is het bestuur evenwel niet actief bezig 
geweest met het verwerven van gronden voor het Mottepark. Er is nog geen afgelijnde strategie qua 
grondverwerving en er zijn nog geen contacten met de eigenaars. De schepen weet wel dat indien er problemen 
zouden ontstaan om de gronden te verwerven het gemeentebestuur deze kan onteigenen of eventueel akkoorden 
kan zoeken om cruciale delen van percelen te verwerven. Het is normaal gesproken de bedoeling om in 2020 een 
landschapsarchitect aan te stellen en via een participatietraject met o.a. de gemeentelijke adviesraden tot een 
doordacht plan te komen. Aangezien iedere politieke partij de ontwikkeling van het Mottepark in zijn 
verkiezingsprogramma had staan, gaat de schepen ervan uit dat hij vrij vlot een groot draagvlak voor dit dossier zal 
vinden. 
 
Raadslid Jasper Goffin raadt nog aan om zeker deel te nemen aan de projectoproep van de Vlaamse Overheid voor 
dergelijke parkplannen en zo eventueel ook subsidies binnen te halen. 
 
37 MILIEUVERGUNNING WAUTERS ENERGY BVBA 
 
De firma Wauters Energy bvba kreeg ondanks negatieve adviezen toch een milieuvergunning van de minister. Dit 
terwijl de verhoging van de capaciteit van dit bedrijf leidt tot grote hinder voor de buurtbewoners, vooral door de 
aanzienlijke toename van zwaar verkeer, geur- en milieuhinder.  
Waarom heeft de gemeente geen bezwaar ingediend tegen de toegekende vergunning? 
Wat gaat de gemeente wel doen om de overlast voor de omwonenden te beperken? 
 
Raadslid Marc Bamps licht het agendapunt toe. Hij geeft aan dat het door de ligging van het bedrijf in Kortessem 
allicht geen evident dossier is. Niettemin veroorzaakt dit bedrijf ook in Hoeselt aanzienlijke geurhinder en 
mobiliteitsproblemen. De gemeente Kortessem heeft bezwaar ingediend. Waarom Hoeselt niet? En kan de 
gemeente Hoeselt nog bijkomende maatregelen treffen om de hinder te beperken? 
 
Burgemeester Werner Raskin heeft begrip voor de bemerkingen en vindt de vragen van het raadslid terecht. Hij 
vindt het werkelijk onbegrijpelijk dat de bevoegde minister tegen de adviezen van haar eigen diensten in toch een 
omgevingsvergunning heeft afgeleverd aan de firma Wauters Energy bvba. Het schepencollege heeft intussen 
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hierover samen gezeten met de collega’s van de gemeente Kortessem. Beide besturen zijn het met mekaar eens 
dat een dergelijke uitbating op die locatie niet kan en er is beslist om in beroep te gaan. De regelgeving stelt echter 
dat enkel de vergunningverlenende gemeente in beroep kan gaan. De gemeente Kortessem heeft dit intussen dan 
ook gedaan. Om dit beroep in te dienen is er - over de gemeentegrenzen heen - samengewerkt door zowel de 
politici als de gemeentelijke ambtenaren. Hoeselt heeft alle mogelijke info en bezwarende elementen overgemaakt 
aan Kortessem. Daarenboven is afgesproken dat de lokale politici van Kortessem en Hoeselt dit ook zullen 
aankaarten bij het provinciebestuur. En de burgemeester staat in deze ook in nauw contact met de buurtbewoners. 
 
Raadslid Mieke Claesen stelt voor om namens de gemeente Hoeselt alsnog en opnieuw een bezwarende nota voor 
te leggen. Burgemeester Werner Raskin geeft aan dat dit al gebeurd is tijdens het eerdere openbaar onderzoek, 
maar dat dit niet is meegenomen in de beoordeling van het dossier omdat de gemeente Hoeselt de 
vergunningverlenende overheid niet is. 
 
Raadslid Mieke Claesen vraagt zich tevens af of de mobiliteitsstudie wel goed gevoerd is. Kan dit eventueel 
opnieuw aangehaald worden? Burgemeester Werner Raskin benadrukt nogmaals dat het eigen interne advies van 
de administratieve diensten van de minister vernietigend was. En dit voor alle duidelijkheid ook op het vlak van 
mobiliteit. Toch heeft de minister een vergunning afgeleverd. Het gemeentebestuur doet er samen met de lokale 
politie alles aan om de overlast qua mobiliteit in Hern en Schalkhoven onder controle te krijgen. De handhaving is 
opgevoerd. De toegelaten snelheid is verlaagd. Er zijn verkeersremmers geplaatst. En de politie is gevraagd een 
spreidingsplan qua aan- en afrijden op te maken en voor te leggen aan de eigenaar/uitbater van het bedrijf. 
Bovendien komt er op korte termijn ook een verkeerstelling om de overlast te staven met cijfers. Overigens zijn het 
quasi altijd externe loonwerkers met jonge chauffeurs die op een roekeloze manier door Hern en Schalkhoven 
uitrijden. Het zijn zeker niet de lokale Hoeseltse landbouwers die voor overlast zorgen. 
 
38 OPVOLGING GEMEENTERAAD 31 JANUARI 2019 
 
Tijdens de gemeenteraad van 31 januari 2019 kondigde de betrokken schepen aan dat de projectontwikkelaar 
begin februari een nieuw voorstel van zijn plannen zou komen bespreken met het schepencollege, rekening 
houdend met de bezwaren van de buurtbewoners. Graag krijgen wij een verslag van dit overleg. 
N-VA/Nieuw gaf aan dat zij na deze bespreking een standpunt zouden innemen m.b.t. het RUP handel. Welk 
standpunt wordt nu ingenomen? 
Wat is de stand van zaken en verdere timing inzake het bouwproject aan de N730? 
Wat is de stand van zaken en verdere timing inzake het RUP handel? 
Wat is de stand van zaken en verdere timing inzake de oprichting van een GECORO? 
Best Groen spoort de gemeente aan om maximaal gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden die de Vlaamse 
regering voorziet voor pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 
 
Raadslid Serge Voncken licht het agendapunt toe en vraagt in eerste instantie feedback inzake het overleg met 
projectontwikkelaar Kolmont. 
 
Schepen Yves Croux antwoordt dat de projectontwikkelaar zijn plannen is komen toelichten aan het schepencollege 
op 5 februari jl. Daar is gesproken over de pijnpunten van het projectplan. Het schepencollege heeft onder meer 
aangegeven de handelszone niet te willen ontsluiten langs gemeentelijke wegen o.w.v. de mobiliteitsproblemen 
die dit zou veroorzaken. Qua invulling van het project plant men een herlocalisatie van de huidige Aldi supermarkt 
en een aantal andere lokale Hoeseltse handelaars. Verder zijn er ook afspraken gemaakt over de duurzaamheid van 
het project. Schepen Bert Vertessen kan hier meer over vertellen. 
 
Schepen Bert Vertessen vertelt dat N-VA/Nieuw de projectontwikkelaar allereerst om een betere communicatie 
heeft gevraagd omdat zij zich niet konden vinden in de manier waarop dit is aangepakt. De bouwpromotor heeft 
hierop aangegeven dat hij zich vergaloppeerd heeft. De bouwaanvraag is intussen ingetrokken en hij heeft een 10-
tal weken tijd gevraagd om de plannen te herzien. In die tijd zal o.a. studiebureau Antea opdracht krijgen om het 
mobiliteitsaspect te onderzoeken en oplossingen aan te reiken. Wat betreft het achter gelegen RUP Handel heeft 
N-VA/Nieuw aangekaart dat er met de realisatie van dit project erg veel groen zou verdwijnen. Daarom is gevraagd 
om de groenbuffer te verbreden, te beplanten met hoogstambomen en de boomgaard publiek toegankelijk te 
maken. In het project moet bovendien zoveel mogelijk groen komen, dienen groene daken en zonnepanelen 
voorzien te worden en dient het opgevangen regenwater maximaal gebufferd en hergebruikt worden. Idealiter 
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komt men zo tot een CO2-neutraal project, een voorbeeld in de regio. Na de herlocalisatie van de Aldi kan de 
huidige locatie van de Aldi ontwikkeld worden als woonzone, maar dan in de vorm van een wooninbreidingsgebied 
met laagbouw woningen. Op deze manier komt er enkel een verplaatsing van mobiliteit en handelsaanbod naar 
een modernere handelsinfrastructuur iets verderop. Het schepencollege heeft de contactgegevens van een aantal 
geïnteresseerde lokale handelaars doorgegeven en ook zij zullen zeker gecontacteerd worden door de 
projectontwikkelaar. Deze stelde zich zeer begripvol en constructief op. 
 
Raadslid Serge Voncken benadrukt dat N-VA/Nieuw twee gemeenteraden geleden nog zei dat het RUP Handel voor 
hun niet hoefde en op de schop mocht. Men zou werken aan de invulling van handel in Hoeselt centrum. Hoeselt 
staat in de top 10 van Limburgse gemeenten qua leegstaande handelspanden. Nu maakt N-VA/Nieuw onder het 
mom van duurzaamheid een bocht van 180 graden. 
 
Schepen Bert Vertessen antwoordt dat de Aldi onmogelijk naar Hoeselt centrum kan verhuizen. Nochtans geven zij 
aan nood te hebben aan een nieuwe moderne infrastructuur. De schepen wil hun die mogelijkheid bieden. Op de 
huidige locatie van de Aldi komen dan woonhuizen met tuinen. Daarmee komt er meer groen. 
 
Raadsleden Serge Voncken en Jasper Goffin volgen deze redenering niet. In globo komt er in Hoeselt zeker niet 
méér groen, wel meer verharding en meer drukte. 
 
Raadslid Fons Capiot informeert naar de vermelde buffer die in het project moet zitten. Bert Vertessen verduidelijkt 
dat er een brede groene buffer komt aan de Popeslagstraat. De handelszone zal dan ook niet ontsloten worden via 
de Popeslagstraat. Het in- en uitrijden moet gebeuren via de gewestweg N730. Daarvoor is er overleg met het 
Agentschap Wegen & Verkeer. 
 
Raadslid Mieke Claesen vindt het niet logisch en geen goede zaak dat er handelspanden bij gecreëerd worden 
terwijl er zoveel leegstand is. Zelfs Unizo roept op tot gezond verstand en het (her)gebruik van de huidige 
leegstaande handelspanden. Dit beleid gaat tegen alle wetenschappelijke feiten in. 
 
Burgemeester Werner Raskin benadrukt dat niet alle Hoeseltse handelszaken leefbaar zijn en/of blijven in de 
historisch gegroeide handelspanden met hun vaste oppervlakte in Hoeselt centrum. Veel van die leegstaande 
gebouwen voldoen gewoon niet meer aan de hedendaagse normen. Het gemeentebestuur wil desondanks de 
gemeente niet laten leeglopen en kiest daarom ervoor om handelaars de gelegenheid te bieden zich te vestigen in 
nieuwe handelspanden. 
 
Schepen Yves Croux geeft nog mee dat de aangekondigde buurtinfovergadering verschoven wordt van eind 
februari as. naar pakweg eind april as. De projectontwikkelaar heeft tijd nodig om zijn plannen aan te passen en 
opnieuw uit te werken. Hij stelt zich zeer constructief op en heeft aangegeven voor zowel politici als 
buurtbewoners bereikbaar te zijn voor bijkomende uitleg indien gewenst. Voor de indiening van een nieuwe 
bouwaanvraag komt er sowieso opnieuw overleg met de omwonenden. 
 
Raadslid Serge Voncken informeert vervolgens naar de timing van het achtergelegen RUP Handel. Schepen Yves 
Croux verduidelijkt dat dit dossier in 2012 gestart is met een overheidsopdracht voor het aanstellen van een 
studiebureau dat het RUP Handel moet uittekenen. In de daarop volgende jaren zijn er verschillende plenaire 
vergaderingen geweest om alle betrokken instanties - zoals de provincie Limburg en de Vlaamse overheid - inspraak 
te geven en op één lijn te krijgen. Dat heeft in 2017 geleid tot veelal gunstige adviezen. Uitzondering hierop is 
echter het onderdeel mobiliteit. Het Agentschap Wegen & Verkeer adviseert dit vooralsnog ongunstig. Zij willen 
eigenlijk een totaalvisie op het volledige traject vanaf de verkeerslichten tot het kruispunt met de Lindekapelstraat. 
De exacte timing voor goedkeuring van het RUP Handel hangt af van de oplevering van het dossier door het 
studiebureau. Schepen Yves Croux voorziet dit eind 2019 of begin 2020 op de gemeenteraad te agenderen, maar 
wil zich hier niet op vast pinnen. Het is moeilijk hier concreet zicht op te krijgen. Sowieso is de 
goedkeuringsprocedure echter wel duidelijk. Eerst moet het RUP Handel voorlopig goedgekeurd worden door de 
gemeenteraad, daarop start een periode van 180 dagen met een openbaar onderzoek om dan tenslotte het RUP 
definitief goed te keuren op de gemeenteraad. 
 
Tot slot vraagt raadslid Serge Voncken naar de timing voor de oprichting van een gemeentelijke commissie 
ruimtelijke ordening (gecoro). Schepen Yves Croux wil - conform het voorstel van de gemeentelijk 
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stedenbouwkundig ambtenaar - een plan van aanpak voor de oprichting van een gecoro laten goedkeuren door 
een schepencollege in de maand maart as. Vervolgens komt er een oproep naar kandidaten, naar deskundigen 
en/of verenigingen in de maanden april en mei om de eigenlijke oprichting van een gecoro dan te agenderen op de 
gemeenteraad van juni. De gecoro zal samengesteld zijn uit enerzijds deskundigen en anderzijds 
vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke geledingen zoals ondernemers, landbouwers, verenigingen, enz. 
Ook de verschillende politieke fracties zullen de gelegenheid krijgen een vertegenwoordiging af te vaardigen. 
 
Raadslid Mieke Claesen maakt de schepen er nog attent op dat er subisidies te verkrijgen zijn bij de Vlaamse 
overheid voor de oprichting van een gecoro, maar dat de subsidieaanvraag ingediend moet worden voor einde 
maart 2019. Schepen Yves Croux is hiervan op de hoogte, maar meent dat deze subsidies enkel te verkrijgen zijn 
voor een intergemeentelijke gecoro. Daar is hij echter niet meteen een voorstander van. Hij kijkt dit nog verder na. 
 
IN BESLOTEN VERGADERING 
 
39 SECRETARIAAT - VERVANGING ALGEMEEN DIRECTEUR - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op artikel 166 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met behoud van 
afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de eerste plaats vorm 
krijgt door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen directeur die in de 
plaats treedt van de gemeente- en OCMW-secretaris en alle betreffende bevoegdheden overneemt; 
 
Overwegende dat op 31 juli 2008 de heer Geert Rouffa door de gemeenteraad werd aangesteld als algemeen 
directeur; 
 
Overwegende dat het decreet voorziet dat de gemeenteraad de vervanging regelt van de algemeen directeur bij 
afwezigheid of verhindering; dat hierover geen nadere bijzondere regels worden geformuleerd waarbij het aan de 
gemeenteraad toekomt om een concrete vervangingsregeling uit te werken die aangepast is aan de nood van de 
diensten; dat wel minstens en in elk geval in een waarneming van het ambt van algemeen directeur moet worden 
voorzien als de afwezigheid of verhindering langer dan 120 dagen duurt of als het ambt vacant werd verklaard; dat 
in dat geval de waarnemend algemeen directeur alle bevoegdheden van de algemeen directeur uitoefent; 
 
Overwegende dat de algemeen directeur om verschillende redenen afwezig of verhinderd kan zijn, al dan niet 
voorzien; dat het noodzakelijk is om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen; 
 
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om enerzijds een of meerdere plaatsvervangend algemeen 
directeurs te voorzien voor korte afwezigheden of verhinderingen, terwijl anderzijds ook meer langdurige 
afwezigheden opgevangen moeten worden door de aanduiding van één waarnemend algemeen directeur; 
 
Overwegende dat niet langer wettelijke voorwaarden worden voorzien om als vervanger te kunnen optreden; dat 
het echter aangewezen wordt geacht om, gelet op de aard van de functie van een algemeen directeur, een 
personeelslid aan te duiden, die in zijn/haar functie het meest aansluit bij de taken van een algemeen directeur; 
 
Overwegende dat mevr. Roos Bils, als diensthoofd secretariaat, in haar taakuitoefening het meest aansluit bij de 
taken die eigen zijn aan een algemeen directeur en derhalve het meest vertrouwd is met deze werkzaamheden; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Mevr. Roos Bils, diensthoofd secretariaat, aan te stellen als waarnemend algemeen directeur in geval van 
verhindering van de titularis door ziekte, vakantie of welke omstandigheden dan ook in de loop van de legislatuur 
2019-2024. 
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Art. 2 - Een afschrift van dit besluit voor kennisgeving te bezorgen aan mevr. Roos Bils. 
 
40 SECRETARIAAT - VERVANGING FINANCIEEL DIRECTEUR - GOEDKEURING 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Gelet op artikel 166 en artikel 589, §2 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met behoud van 
afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de eerste plaats vorm 
krijgt door een eenduidige financiële leiding in de nieuwe figuur van financieel directeur die in de plaats treedt van 
de financieel beheerders van gemeente en OCMW en alle betreffende bevoegdheden overneemt; 
 
Overwegende dat op 21 juni 2018 mevr. C. Brouns door de gemeenteraad werd aangesteld als financieel directeur; 
 
Overwegende dat op 21 juni 2018 mevr. A. Stulens door de gemeenteraad werd aangesteld als adjunct-financieel 
directeur; dat de adjunct-financieel directeur de financieel directeur vervangt bij afwezigheid of verhindering, 
waarbij de gemeenteraad deze vervanging regelt; 
 
Gelet op het organisatievoorstel van 7 juni 2018 inzake de ‘ambtelijke integratie van de financieel beheerder van de 
gemeente en het OCMW’ waarin afspraken zijn gemaakt inzake de bevoegdheidsverdeling tussen beide 
functiehouders; 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de gemeenteraad de vervanging regelt van de financieel 
directeur bij afwezigheid of verhindering; dat hierover geen nadere bijzondere regels worden geformuleerd waarbij 
het aan de gemeenteraad toekomt om een concrete vervangingsregeling uit te werken die aangepast is aan de 
nood van de diensten; dat wel minstens en in elk geval in een waarneming van het ambt van financieel directeur 
moet worden voorzien als de afwezigheid of verhindering langer dan 120 dagen duurt of als het ambt vacant werd 
verklaard; dat in dat geval de waarnemend financieel directeur alle bevoegdheden van de financieel directeur 
uitoefent; 
 
Overwegende dat de financieel directeur om verschillende redenen afwezig of verhinderd kan zijn, al dan niet 
voorzien; dat het noodzakelijk is om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen; 
 
Voorgesteld wordt dat mevr. A. Stulens als adjunct-financieel directeur het ambt zal waarnemen van financieel 
directeur in geval van afwezigheid of verhindering van de financieel directeur van zodra deze afwezigheid meer dan 
30 kalenderdagen bedraagt; 
 
Na beraadslaging en met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
In besloten vergadering conform artikel 28 van het Decreet Lokaal Bestuur: 
 
Art. 1. - Mevr. A. Stulens, adjunct-financieel directeur neemt het ambt waar van financieel directeur in geval van 
afwezigheid of verhindering van de financieel directeur van zodra deze afwezigheid meer dan 30 kalenderdagen 
bedraagt. De rechtspositieregeling is op deze waarneming van toepassing. 
 
Art. 2. - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van 
het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 en 287 van het Decreet Lokaal 
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. 
 
Art. 3. - Dit besluit ter kennis te brengen van de OCMW-raad. 
 
Art. 4. - Afschrift van dit besluit over te maken aan de adjunct-financieel directeur. 
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De zitting wordt voor gesloten verklaard om 21u30. 
 


