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BESLUITENLIJST – de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

DE GEMEENTERAAD

Zitting van de gemeenteraad 19 april 2021

Toepassing van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Tijdens de gemeenteraad werden navolgende besluiten genomen:

Openbaar

Vorig verslag

1 Goedkeuring vorig verslag.

Het verslag van de vorige vergadering werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Financiën

2 Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-
Stad.

Met eenparigheid van stemmen werd gunstig advies verleend over de rekening 2020 van kerkfabriek Sint-Martinus 
Herk-de-Stad.

3 Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt 
ontvangen Schakkebroek.

Met eenparigheid van stemmen werd, met een enkele opmerking, gunstig advies verleend over de rekening 2020 
van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt ontvangen Schakkebroek.

4 Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper 
Schulen.

Met eenparigheid van stemmen werd, met een enkele opmerking, gunstig advies verleend over de rekening 2020 
van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen.

5 Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk.

Met eenparigheid van stemmen werd gunstig advies verleend over de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. 
Geboorte Donk.

6 Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte 
Berbroek.
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Met eenparigheid van stemmen werd gunstig advies verleend over de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. 
Geboorte Berbroek.

Grondgebiedszaken

RO

7 Voorlopige vaststelling nieuwe rooilijn naar aanleiding van gratis 
grondafstand voor inlijving bij het openbaar domein na verkaveling 
met gemeentelijk dossiernummer 201900075 (OMV_2019027013) op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 sectie C nr. 435G, ter 
plaatse Hoogstraat 21, goedgekeurd dd. 12/08/2019

Met eenparigheid van stemmen werd gunstig advies verleend voor de voorlopige nieuwe rooilijn naar aanleiding van 
gratis grondafstand voor inlijving bij het openbaar domein na verkaveling met gemeentelijk dossiernummer 
201900075 (OMV_2019027013)

TD-U

8 Onderhoud wegen in asfalt 2021 (Vogelzangstraat e.a.) - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2021-10009.

Met eenparigheid van stemmen werd goedkeuring verleend aan de lastvoorwaarden en gunningswijze - 2021-
10009 - Onderhoud wegen in asfalt 2021 (Vogelzangstraat e.a.) .

Vrije Tijd

Cultuur

9 Opheffing reglement intergemeentelijke cultuurcheque.

Met eenparigheid van stemmen werd akkoord gegaan met de opheffing van het reglement intergemeentelijke 
cultuurcheque van 15/12/2008.

Jeugd

10 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021-
9972 'leveren en plaatsen van skatemateriaal'.

Met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen werd akkoord gegaan met de lastvoorwaarden en gunningswijze inzake 
bestek 2021-9972 'leveren en plaatsen van skatemateriaal'.

Sport
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11 Toekenning investeringssubsidie aan Herk FC voor de aanleg van een 
kunstgrasveld.

Met eenparigheid van stemmen werd akkoord gegaan met het toekennen van een investeringssubsidie aan Herk 
FC voor de aanleg van een kunstgrasveld op het A-terrein op hun site aan de Pikkeleerstraat (Herk centrum).

Staf

Secretariaat

12 Besluit tot goedkeuring van de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire 
engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 19 maart 2021 tot verdere toekenning van een subsidie aan de 
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de 
COVID-19-pandemie te versterken.

Met eenparigheid van stemmen werd goedkeuring verleend tot verlenging van de samenwerkingsovereenkomst, 
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in 
het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot verdere toekenning van een subsidie aan 
de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
.

13 Aanduiding effectief afgevaardigde in de algemene vergaderingen van 
Schulens meer in opvolging van een ontslagnemend raadslid.

Er werd overgegaan tot aanduiding effectief afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Schulens meer via 
geheime stemming.

14 Aanduiding effectief afgevaardigde in de algemene vergaderingen van 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in opvolging van een 
ontslagnemend raadslid.

Er werd overgegaan tot aanduiding effectief afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Regionaal 
Landschap Haspengouw en Voeren via geheime stemming.

15 Aanduiding effectief en plaatsvervangend afgevaardigde in de 
algemene vergaderingen van De Watergroep in opvolging van een 
ontslagnemend raadslid.

Er werd overgegaan tot aanduiding effectief en plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergaderingen van 
De Watergroep via geheime stemming
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16 Aanstelling plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene 
vergaderingen van Watering Schakkebroek en Terbermen in opvolging 
van een ontslagnemend raadslid.

Er werd overgegaan tot aanduiding plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Watering 
Schakkebroek en Terbermen via geheime stemming.

17 Aanduiding plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene 
vergaderingen van Fluvius o.v. in opvolging van een ontslagnemend 
raadslid.

Er werd overgegaan tot aanduiding plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Fluvius o.v. 
via geheime stemming.

18 Fluvius o.v. Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 26 mei 
2021. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat.

Met eenparigheid van stemmen werden de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering 
van Fluvius o.v. goedgekeurd en de afgevaardigde gemandateerd.

Kennisname

19 Kennisname proces-verbaal vergaderingen.

Er werd kennis genomen van de proces-verbaal vergaderingen van Fluvius Limburg en Limburg.net.

20 Kennisname briefwisseling

Er werd kennis genomen van de briefwisseling gericht aan de voorzitter.

Bijkomend agendapunt

21 Bijkomend agendapunt 1 N-VA: Omvormen oude stortplaats tot extra bos.

Er werd kennis genomen van de vragen van N-VA ivm het omvormen van de oude 
stortplaats tot een extra bos en het antwoord hierop gegeven door de bevoegde schepen.
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22 Bijkomend agendapunt 2 N-VA: Sociale fraude aanpakken door onderzoek 
naar buitenlandse bezittingen.

Met 6 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 1 onthouding werd gestemd over het voorstel tot het 
aanpakken sociale fraude door onderzoek naar buitenlandse bezittingen. Het agendapunt werd 
verworpen.

23 Bijkomend agendapunt 3 N-VA: Regenboogzebrapad in Herk-de-Stad .

Met 7 stemmen voor en 16 stemmen tegen werd gestemd over het voorstel om een 
regenboogzebrapad aan te leggen in Herk-de-Stad. Het agendapunt werd verworpen.

24 Bijkomend agendapunt 1 -GROEN: Schrappen jachtgebied.

Met 5 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 2 onthoudingen werd gestemd over het voorstel om de 
gemeentelijke eigendommen en eigen gronden te laten schrappen als jachtgebied. Het agendapunt 
werd verworpen.

25 Bijkomend agendapunt 1 -GROEN: Afsluiten overwegen.

Er werd kennis genomen van de vragen van de Groenfractie ivm het afsluiten van 
spoorkruisingen op het grondgebied van Herk-de-Stad en het antwoord hierop 
gegeven door de bevoegde schepen.

26 Bijkomend agendapunt 1 Vooruit, Open VLD en CD&V: Motie i.v.m. 
Limburgse regiovorming.

Met 19 stemmen voor en 4 onthoudingen werd akkoord gegaan met het verzet tegen een verdere 
regiovorming binnen de provincie Limburg.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Bart Bastijns
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Lore Michiels
W.g. Voorzitter
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