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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 09 maart 2020

In opdracht:

Zitting van 09 maart 2020

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen

Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, 
Martine Van Cauteren, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo 
Knaepen, Raadsleden

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Verontschuldigd Karolien Grosemans, Jessie Schrijvers, Raadsleden

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Goedkeuring evaluatie beheersovereenkomst 2013-2019 en goedkeuring beheersovereenkomst 
Autonoom Gemeentebedrijf 2020-2026.

Inhoudelijke motivering
Overwegende dat er in 2013 een beheersovereenkomst werd gesloten tussen de gemeente en het AGB Herk-de-
Stad na onderhandeling tussen het college van burgemeester en schepenen en het AGB.
Overwegende dat de beheersovereenkomst gesloten wordt voor een periode van zes jaar, welke periode uiterlijk 
eindigt zes maanden na de volledige vernieuwing van de legislatuur.

Overwegende dat indien er bij het verstrijken van deze periode geen nieuwe beheersovereenkomst is gesloten de 
bestaande overeenkomst van rechtswege wordt verlengd. Er kunnen dan voorlopige regels worden afgesproken 
tussen de raad van bestuur en de gemeenteraad welke regels dan gelden als voorlopige beheersovereenkomst.
Overwegende dat minstens voorafgaand aan de nieuwe beheersovereenkomst een evaluatie hiervan dient te 
gebeuren.
Overwegende de nota inzake de evaluatie van de beheersovereenkomst waarvan kopie in bijlage;
Overwegende dat deze evaluatie een bevoegdheid is van de gemeenteraad en derhalve de goedkeuring van de 
evaluatie wordt gevraagd;
Overwegende dat deze evaluatie werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB in haar zitting van 3 
februari 2020.

Wettelijke motivering
Gelet op artikel 235 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen welk de gemeente en het door 
haar opgericht autonoom gemeentebedrijf verplichtte een beheersovereenkomst te sluiten.
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Gelet op artikel 234 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake de verplichte evaluatie van de 
beheersovereenkomst en de verplichting bij de wisseling van de legislatuur een nieuwe beheersovereenkomst  te 
onderhandelen;

Gelet op de goedkeuring van voorliggend ontwerp van beheersovereenkomst goedgekeurd door de raad van 
bestuur in haar zitting van 3 februari 2020 en door het college van burgemeester en schepenen van 9 december 
2019. 

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
De evaluatie van de beheersovereenkomst 2013-2019 zoals toegevoegd in bijlage goed te keuren.
Artikel 2.
Navolgend ontwerp van beheersovereenkomst 2020-2026 goed te keuren:
 

BEHEERSOVEREENKOMST 2020-2026
 

Autonoom Gemeentebedrijf 
 
Tussen
 

 de stad Herk-de-Stad, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie 
optreden mevrouw Lore Michiels, gemeenteraadsvoorzitter en mevrouw Nathalie Creten, Algemeen 
directeur, hier handelend in uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van, hierna genoemd ‘de stad', 
enerzijds,

en
 

 het autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij gemeenteraadsbesluit van 5 juli 
2010 met zetel op het gemeentehuis, Pikkeleerstraat 14 te 3540 Herk-de-Stad, en rechtspersoonlijkheid 
verkregen ingevolge de goedkeuring van de oprichting door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering dd. 28.10.2010 vertegenwoordigd door de raad van bestuur, voor wie 
optreden Lo Guypen, voorzitter, en Nathalie Creten, secretaris, hier handelend in uitvoering van een besluit 
van de raad van bestuur van 29 april 2013, hierna genoemd ‘het AGB Herk-de-Stad’

 
anderzijds,
 
hierna samen genoemd ‘de partijen’,
 
Is overeengekomen wat volgt:
 
 
DEEL I – ALGEMEEN
 
Artikel 1. – Definities
 
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
 
1° De Stad: De Stad Herk-de-Stad;
 
2° Het AGB Herk-de-Stad Het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad, zoals opgericht bij gemeenteraadsbesluit 
van 5 juli 2010
 
3° Beroepsoprichter: rechtspersoon die geregeld onder bezwarende titel nieuwe gebouwen vervreemdt die hij heeft 
opgericht of laten oprichten of die hij met voldoening van BTW heeft verkregen, of die geregeld zakelijke rechten 
met betrekking tot nieuwe gebouwen vestigt, overdraagt of weer overdraagt;
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4° Rechtstreeks aan de Stad of het AGB Herk-de-Stad verbonden instelling: OCMW Herk-de-Stad, andere 
autonome gemeentebedrijven of extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm, opgericht door 
de Stad of waarin de Stad deelneemt, rechtspersonen opgericht door het AGB … of waarin het AGB Herk-de-Stad 
deelneemt;
 
5° Toevallige belastingplichtige voor de BTW: persoon die op basis van een andere activiteit dan deze van een 
beroepsmatige aannemer kwalificeert als btw-plichtige en ervoor opteert om een nieuw gebouw dat hij heeft 
opgericht of laten oprichten of dat met voldoening van BTW is verkregen, met toepassing van de BTW te 
vervreemden.
 
6° Project: een geografisch en in de tijd afgebakend geheel van beschikkings- en /of beheersdaden met betrekking 
tot onroerend goed in eigendom van de Stad of van het AGB …, strekkende tot het realiseren van goedgekeurde 
stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten en/of kaderend in het grond- en pandenbeleid van de Stad.
 
7° Deelproject: Een onderdeel van een Project, dat als onderdeel eveneens geografisch en in de tijd een 
afgebakend geheel vormt, en dat als zodanig op een eenvoudige wijze van de rest van het Project kan 
onderscheiden worden.
 
 
Artikel 2 – Beleidskader
 
§1. De partijen werken samen met het oog op de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de Stad.
 
Gelet op het maatschappelijke doel van het AGB Herk-de-Stad, zoals omschreven in de statuten goedgekeurd  bij 
raadsbesluit van 5 juli 2010 houdende de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid 
‘Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad, en zoals gewijzigd bij raadsbesluit van 24 juni 2019 heeft deze 
samenwerking in het bijzonder betrekking op de beleidsdoelstellingen van de Stad.
 
§2. De Stad draagt aan het AGB Herk-de-Stad beleidsuitvoerende taken op, zoals nader omschreven in 
onderhavige beheersovereenkomst.
 
Om de in het AGB Herk-de-Stad beschikbare deskundigheid optimaal te benutten, kan de Stad daarnaast, binnen 
de inhoudelijke perken die ze zelf bepaalt (beleidsnota en –plannen, besluiten en overeenkomsten), het AGB Herk-
de-Stad betrekken bij beleidsvoorbereidende taken in dezelfde beleidsdomeinen.
 
§3. Deze beheersovereenkomst heeft tot doel om de wederzijdse rechten en plichten vast te leggen tussen de Stad 
Herk-de-Stad en het AGB Herk-de-Stad.
 
Artikel 3 – Duur
 
§1. In overeenstemming met artikel 9 §1 van de statuten van het AGB Herk-de-Stad geldt onderhavige 
beheersovereenkomst voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2025.
 
§2. Indien bij het verstrijken van deze termijn geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt 
onderhavige beheersovereenkomst van rechtswege verlengd. Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is 
getreden binnen één jaar na de in het vorige lid bedoelde verlenging, of als de beheersovereenkomst werd 
ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het AGB Herk-de-Stad voorlopige regels vaststellen 
betreffende de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als 
beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt.
 
§3. De partijen kunnen onderhavige beheersovereenkomst steeds wijzigen, mits goedkeuring door de 
gemeenteraad enerzijds en de raad van bestuur van het AGB anderzijds.
 
 
Artikel 4 – Overleg
 
§1. Voorafgaand aan belangrijke beslissingen van de Stad en van het AGB Herk-de-Stad in uitvoering van 
onderhavige overeenkomst of beslissingen met een belangrijke weerslag op de andere partij en/of de onderlinge 
verhoudingen, vindt er overleg plaats tussen de partijen of wordt minstens een advies gevraagd van de andere 
partij.
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§2. De partijen verbinden zich ertoe om betwistingen over de toepassing van onderhavige beheersovereenkomst in 
eerste instantie minnelijk te regelen.
§3. Met het oog op een minnelijke schikking kan de Stad het AGB Herk-de-Stad uitnodigen op de gemeenteraad, 
het college van burgemeester en schepenen en/of het managementteam. Het AGB Herk-de-Stad kan tevens aan de 
Stad verzoeken om gehoord te worden door het College van Burgemeester en Schepenen en/of het 
managementteam.
De vertegenwoordigers van het AGB Herk-de-Stad worden aangewezen door hun Raad van Bestuur.
 
§4. In het geval het onderling overleg niet resulteert in een minnelijke schikking, zal het geschil voorgelegd worden 
aan een commissie, bestaande uit één vertegenwoordiger van de gemeente, één vertegenwoordiger van het AGB 
Herk-de-Stad en door partijen aangewezen onafhankelijke derden (één per partij), die hierover een gemotiveerd 
advies aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de raad van bestuur van het AGB zullen 
uitbrengen. Indien de Stad vaststelt dat er geen consensus bereikt wordt mag zij na het horen van het AGB bij 
gemotiveerd besluit maatregelen opleggen of beslissen.
 
§5. Indien blijkt dat één van de beide contracterende partijen nl. het AGB Herk-de-Stad of de Stad haar 
verbintenissen niet naleeft, worden in overleg correctieve maatregelen en acties afgesproken, met inbegrip van de 
periode waarin deze acties moeten worden uitgevoerd en tot resultaat moeten leiden, alsook de wijze en de 
frequentie waarop het AGB Herk-de-Stad hierover moet rapporteren.
 
Na deze afgesproken periode na het vaststellen van het niet nakomen van de verbintenissen wordt de gewenste 
verbetering door de Stad geëvalueerd. Indien de Stad dan een blijvende niet-nakoming van de verbintenissen door 
het AGB Herk-de-Stad vaststelt, mag zij na het horen van het AGB Herk-de-Stad een gemotiveerd besluit 
formuleren om bijkomende maatregelen op te leggen.

DEEL II – OPDRACHT
 
Artikel 5 – Algemeen
 
§1. Ter verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de Stad werken de partijen samen aan de realisatie van 
ten minste de in dit hoofdstuk omschreven projecten, onder de voorwaarden zoals opgenomen in onderhavig 
hoofdstuk of in specifieke samenwerkingsovereenkomsten.
 
§2. Indien het AGB Herk-de-Stad zelf eigenaar is of wordt van het geheel of een deel van een te ontwikkelen site, 
treedt het op als projectontwikkelaar. Dit betekent dat het AGB Herk-de-Stad voor eigen rekening het initiatief neemt 
tot de uitvoering van het project. Daarbij kan het AGB Herk-de-Stad optreden als beroepsoprichter en/of als 
Toevallig belastingplichtige, maar ook samenwerken met publieke en/of private partners en een beroep doen op alle 
mogelijke steunmaatregelen.
 
§3. Indien het AGB Herk-de-Stad geen eigenaar is of wordt van het geheel of een deel van de te ontwikkelen site, 
treedt het op als projectbeheerder. Dit betekent dat het AGB Herk-de-Stad ondersteunende diensten levert voor de 
uitvoering van het project op het initiatief en voor rekening van anderen. Het AGB Herk-de-Stad treedt hoofdzakelijk 
op als projectbeheerder in opdracht van de Stad of van een rechtstreeks aan de Stad of het AGB Herk-de-Stad 
verbonden instelling
 
§4. Het AGB Herk-de-Stad kan autonoom beslissen tot het ontwikkelen van vastgoedprojecten en tot het beheer en 
exploiteren ervan op eigen initiatief, voor zover dat in overeenstemming is met zijn maatschappelijk doel en zijn 
financieringscapaciteit, en met de beleidsdoelstellingen van de Stad.
 
§5. Het AGB Herk-de-Stad zal haar taken en initiatieven op het gebied van projectontwikkeling en -beheer steeds 
uitvoeren volgens bedrijfseconomisch verantwoorde principes waaronder een maximale kostentransparantie en –
responsabilisering, en minimaal het in stand houden van het eigen vermogen.
Toch zal bij de overdracht van gronden en panden aan derden een prijs worden gehanteerd die cumulatief aan 
volgende voorwaarden voldoet:
1° Niet minder bedraagt dan het bedrag waarvoor de derde aanspraak kan maken op steunmaatregelen;
2° Niet minder bedraagt dan de actuele boekwaarde van de goederen, verhoogd met de kosten;
3° Niet minder bedraagt dan de schattingswaarde bij de overdracht.
 
Artikel 6 – De projecten en/of opdrachten
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§1. De hiernavolgende lijst van projecten en/of opdrachten waaraan het AGB Herk-de-Stad in samenwerking met de 
Stad werkt, kan worden aangevuld in onderling overleg tussen de partijen.
 
Meer specifiek zal het AGB Herk-de-Stad de volgende projecten beheren en/of realiseren:

1. De exploitatie van een nieuw sportcomplex (in het kader van een pps)
2. De aankoop/verkoop van gronden en panden in het kader van het grond- en pandenbeleid van de stad 

indien financieel haalbaar
 
§2. De Stad zal het AGB Herk-de-Stad ondersteunen bij de opstart en opvolging van deze projecten en/of 
opdrachten. De Stad verleent aan het AGB Herk-de-Stad het recht om ten behoeve van de uitvoering van deze 
Projecten en/of opdrachten een beroep te doen op de opdrachthouders waarmee de Stad een raamovereenkomst 
heeft afgesloten. Vaststelling van methode, duur, financiering, kostprijs en ter beschikking stelling van middelen voor 
dit project zal gebeuren op basis van de modaliteiten van een nog af te sluiten deelovereenkomst.
 
 
Artikel 7 – Samenwerkingsovereenkomst
 
Indien gewenst of vereist wordt tussen het AGB Herk-de-Stad en de Stad een afzonderlijke overeenkomst gesloten 
houdende de modaliteiten van de ontwikkeling en realisatie van een (gezamenlijk) project of opdracht
Deze bijzondere samenwerkingsovereenkomst bevat dan ten minste afspraken over:

1. de doelstelling en voorwaarden van het project op het gebied van programma, inrichting en ontwikkeling;
2. de financiële middelen, de roerende en onroerende goederen en de andere middelen die de 

stad  overdraagt aan het AGB met het oog op de verwezenlijking van het project.
 
Artikel 8 – Ambtelijk projectteam
 
De partijen richten voor elke (deel)project  en/of opdracht bedoeld in het artikel 6 een ambtelijk projectteam op 
aangeduid door en op initiatief van het College van Burgemeester en Schepenen in  overleg met de algemeen 
directeur.
 
Artikel 9 – Oprichting, deelneming, vertegenwoordiging in andere rechtspersonen
 
De Raad van Bestuur van het AGB Herk-de-Stad kan beslissen tot het oprichten van nieuwe rechtspersonen, het 
deelnemen in of zich erin laten vertegenwoordigen voor zover dat past in zijn opdrachten en dit in overeenstemming 
is met de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur en artikel 11 van de statuten, mits respect voor het 
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatsteun.
 
Van dit voornemen wordt kennis gegeven aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal onverwijld een gemotiveerd 
advies uitbrengen over de voorgenomen participatie en in voorkomend geval de modaliteiten bepalen waaronder de 
gebeurlijke oprichting mag worden uitgevoerd. Dit advies bindt de Raad van Bestuur.
 
De deelname is in ieder geval onderworpen aan de voorwaarde dat aan het AGB Herk-de-Stad minstens een 
mandaat van bestuurder wordt toegekend.
 
 
Artikel 10 – Vaststellen van tarieven
 
De raad van bestuur van het AGB Herk-de-Stad stelt de in artikel 240 §4 van het decreet lokaal bestuur bedoelde 
tarieven en tariefstructuren principieel vast.
 
Het voorstel van tarief wordt samen met een berekeningsnota aan de Stad voor advies overgemaakt.
 
De Stad brengt binnen de 90 dagen een bindend advies uit over de voorgestelde tarieven en stelt desgevallend de 
nodige wijzigingen en/of aanpassingen voor.
 
De raad van bestuur van het AGB Herk-de-Stad stelt vervolgens de tarieven definitief vast.
 
In dat verband zal de Stad Herk-de-Stad de toegangsprijzen tot de infrastructuren kunnen, geëxploiteerd door het 
AGB Herk-de-Stad begrenzen opdat de infrastructuren toegankelijk zouden zijn voor iedereen en de beperkte 
toegangsprijzen subsidiëren (middels prijssubsidies). De modaliteiten en de berekeningswijze van de prijssubsidies 
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worden vastgesteld in een apart prijssubsidiereglement. De prijssubsidie dekt minstens het verschil tussen de 
werkelijke kost en de door de gebruiker betaalde prijs.
 
 
Artikel 11 – Onderhandelingsbevoegdheid
 
Het AGB Herk-de-Stad onderhandelt met alle bevoegde instanties zowel op Europees, federaal,  gewestelijk als op 
lokaal niveau voor investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aanverwante aangelegenheden.
 
Het AGB Herk-de-Stad kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten afsluiten voor zover deze 
niet in strijd zijn met zijn doel, met de beheersovereenkomst of bijzondere samenwerkingsovereenkomsten die zijn 
gesloten met de Stad.
 
DEEL III – MIDDELEN
 
Hoofdstuk III.1 – Financiering
 
Artikel 12 – Algemeen
 
§1. Om de in deel II, hoofdstukken 1 en 2 omschreven opdracht van het AGB Herk-de-Stad uit te voeren, stelt de 
Stad het AGB Herk-de-Stad financiële middelen ter beschikking, zoals nader omschreven in onderhavig hoofdstuk.
 
§2. De partijen streven samen een stelselmatig grotere financiële zelfstandigheid van het AGB Herk-de-Stad na. 
Met het oog daarop zal het AGB Herk-de-Stad steeds een bedrijfsmatig beheer voeren.
 
§3. Het AGB Herk-de-Stad kan diensten in het kader van haar statutair doel verlenen aan derden om aldus 
inkomsten te verwerven, echter zonder dat deze activiteiten de overhand halen. Het merendeel van de activiteiten 
dient verricht te worden ten behoeve van de Stad en de rechtstreeks aan de Stad of het AGB Herk-de-Stad 
verbonden instellingen
 
Artikel 13 –Inbreng in natura en overdracht van overeenkomsten
 
§ 1 Met het oog op de uitvoering van projecten en opdrachten door het AGB Herk-de-Stad kan de stad een 
bijkomende inbreng doen in natura van het AGB Herk-de-Stad door inbreng van roerende en onroerende goederen

De wijze en de modaliteiten van de inbreng in natura of een ter beschikking stelling wordt tussen partijen geregeld in 
een aparte overeenkomst.
 
§2 Met het oog op de uitvoering van projecten en/of opdrachten door het AGB Herk-de-Stad kan de stad lopende of 
toekomstige overeenkomsten overdragen aan het AGB.
 
 
Hoofdstuk III.2 – Boekhouding en de beleidsrapporten
 
Artikel 14 – Meerjarenplan en wijziging van het meerjarenplan
 
De raad van bestuur van het AGB Herk-de-Stad stelt zes jaarlijks en uiterlijk tegen 31 december  van het jaar van 
de hernieuwing van de gemeenteraad een meerjarenplan vast dat de doelstellingen en de strategie van het AGB 
Herk-de-Stad op middellange en lange termijn vastlegt. Dit plan wordt met het oog op goedkeuring aan de Stad 
overgemaakt.
 
Minstens één keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende  
 
Artikel 15 – Activiteitenrapport
 
De raad van bestuur van het AGB Herk-de-Stad stelt jaarlijks het activiteitenrapport vast ter evaluatie van de 
uitvoering van de beheersovereenkomst en zijn bijzondere samenwerkingsovereenkomsten, indien aanwezig.
 
Artikel 16 –  De jaarrekening
 



7

De raad van bestuur van AGB Herk-de-Stad stelt de jaarrekening vast uiterlijk voor 30 juni van het boekjaar dat 
volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft en maakt deze jaarlijks samen met het activiteitenrapport 
van het voorbije boekjaar aan de Stad over.
 
Hoofdstuk III.3 – Personeel
 
 
Artikel 17 – Algemeen
 
Het AGB doet beroep op dienstverlening van de Stad voor het secretariaat en de boekhouding, het vervullen van 
alle fiscale verplichtingen, voor de werking van bepaalde infrastructuren. Deze dienstverlening wordt geregeld in een 
aparte overeenkomst.
 
Artikel 18 – Personeel AGB
 
Het AGB Herk-de-Stad kan indien de middelen beschikbaar zijn via een onderhandelde aanpassing van de 
beheersovereenkomst met de Stad, overgaan tot aanwerving van eigen contractueel en/of statutair personeel onder 
de voorwaarden van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.
 
 
Artikel 19 – Ter beschikking stelling personeel
 
§ 1. De stad kan personeel toewijzen aan het AGB Herk-de-Stad. Dit dient te gebeuren overeenkomstig het statuut 
van het gemeentepersoneel waarin de mobiliteitsregels van het gemeentepersoneel zijn vervat.
 
Welke personeelsleden en de door hen te leveren prestaties dient overlegd te worden met de algemeen directeur 
en volgens de behoeften van het AGB Herk-de-Stad en wordt als bijlage aan dit document gevoegd net als elke 
wijziging hieraan. 
 
§2. De personeelsleden worden voor onbepaalde duur toegewezen aan het AGB Herk-de-Stad. Zij kunnen ieder 
moment worden teruggeroepen door de Stad. De gemeente dient het AGB hiervan voldoende lang op voorhand op 
de hoogte te stellen. Het AGB mag desgevallend vragen dat de stad voorziet in de vervanging van het 
teruggeroepen personeelslid.
 
Omgekeerd mag het AGB toegewezen personeelsleden terugzenden naar de stad. Dit kan echter enkel gebeuren 
na een beslissing van het directiecomité of de raad van bestuur die voldoende gemotiveerd is zodat blijkt waarom 
de personeelsleden worden teruggezonden.
   
§3. De stad blijft de juridische alsook de feitelijke werkgever van de toegewezen personeelsleden. Dit wil zeggen dat 
de stad bevoegd blijft om te beslissen over ontslag, bevordering, etc…
 
Het AGB Herk-de-Stad kan wel instructies geven aan de toegewezen personeelsleden. Deze instructies beperken 
zich tot de praktische werking van het AGB. Op geen enkele manier kan het juridische noch het feitelijke gezag over 
de toegewezen personeelsleden berusten bij het AGB.
 
§4. Het volledige personeelsstatuut van de stad blijft van toepassing op de toegewezen personeelsleden. Dit houdt 
onder meer in dat de arbeidsvoorwaarden en het loon met inbegrip van de bijhorende elementen van deze 
personeelsleden dezelfde blijven. Zowel de stad als het AGB dienen te waken over de respectering hiervan.
 
§5. Het loon van de toegewezen personeelsleden met inbegrip van de bijhorende elementen wordt verder uitbetaald 
door de stad. Het AGB ontvangt hiervoor een factuur van de stad a rato van de ter beschikking stelling. 
 
Artikel 20 – Verzekeringen
 
Het AGB Herk-de-Stad neemt volgende verzekeringen voor haar rekening:

 Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand
 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid leden raad van bestuur van het AGB Herk-de-Stad, ook wel 

bestuurdersaansprakelijkheid genoemd.
 Verzekering lichamelijke ongevallen leden raad van bestuur en algemene vergadering - verzekering der 

objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.
 Brandverzekeringen voor alle tot haar patrimonium behorende gebouwen.
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Hoofdstuk III.4 – Bestuur
 
Artikel 21 – Presentiegelden en vergoedingen
 
§1. Het AGB Herk-de-Stad kan, binnen de perken en in overeenstemming met artikel 153 lid 1 en 2 van het decreet 
lokaal bestuur evenals de voorwaarden, bepaald in de artikelen 17 t. e. m. 23 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 18 mei 2018 houdende het statuut van de lokale  mandatarissen, presentiegelden en andere 
vergoedingen toekennen aan de leden van de raad van bestuur en het directiecomité die in geen geval hoger mag 
zijn dan de vergoeding die door de Stad werd vastgesteld voor zittingen van de gemeenteraad. De uitbetaling van 
de presentiegelden indien van toepassing gebeurt per verstreken kwartaal.
 
§2. Aan de leden van de raad van bestuur en van het directiecomité kan een presentiegeld worden toegekend.
 
Artikel 22 – Interne controle
 
Het AGB Herk-de-Stad werkt een afdoend systeem van interne controle uit, dat beantwoordt aan de wettelijke 
voorwaarden en de principes van deugdelijk bestuur. Het door de raad van bestuur goedgekeurde interne 
controlesysteem en de eventuele wijzigingen eraan worden opgenomen in het financiële verslag, bedoeld in artikel 
18 §2.
 
Artikel 23 – Aanpassing statuten aan het decreet lokaal bestuur
De partijen zullen samenwerken om de statuten van het AGB Herk-de-Stad in overeenstemming te houden met de 
bepalingen van het decreet lokaal bestuur.’
 
 
Artikel 3.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur terwijl een afschrift van 
dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:
- de raad van bestuur van het AGB
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