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Toepassing van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
Tijdens de gemeenteraad van 14 december 2020 werden navolgende besluiten genomen: 
 

Openbaar 

Vorig verslag 

1. Goedkeuring vorig verslag. 
Met algemene stemmen werd het verslag van 9 november 2020 goedgekeurd. 

Financiën 

2. Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2020 -1. 
Met 16 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 3 onthoudingen werd akkoord gegaan met de aanpassing 
2020-1 van het meerjarenplan 2020-2025. 

3. Aanvullende belasting op de Personenbelasting voor het aanslagjaar 2021. 
Met algemene stemmen werd de belasting op de Personenbelasting voor het aanslagjaar 2021, 
goedgekeurd. 
 

4. Belasting op de standplaatsen op markten - aanpassing ten gevolge van de Covid 19-crisis - impact 
tweede lockdown. 
Met algemene stemmen werd de aanpassing van de belasting op de standplaatsen op markten -  ten 
gevolge van de Covid 19-crisis - impact tweede lockdown, goedgekeurd. 

Beleid 

AGB 
5. AGB Herk-de-Stad : goedkeuring prijssubsidie 2021 recht op toegang sporthal en inschrijvingsgeld 

kampen. 
Met 19 stemmen voor en 2 onthoudingen werd de prijssubsidie 2021 recht op toegang sporthal en 
inschrijvingsgeld kampen van het AGB Herk-de-Stad, goedgekeurd. 

6. Benoeming leden raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf  Herk-de-Stad. 
De leden van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf  Herk-de-Stad werden benoemd. 

Grondgebiedszaken 

RO 
7. Aanstelling gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Er werd een gemeentelijke omgevingsambtenaar aangesteld. 

Milieu 

8. Vernieuwing reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstoffen. 
Met 16 stemmen voor en 3 onthoudingen werd akkoord gegaan met de vernieuwing van het reglement 
betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. 

9. Vernieuwing reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde 
recyclageparken van LIMBURG.NET. 
Met 16 stemmen voor en 3 onthoudingen werd akkoord gegaan met de vernieuwing van het reglement 
betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van 
LIMBURG.NET. 
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10. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning opdracht Aankoop 209 bomen in kader van de actie van LSM. 
Met algemeen stemmen werden de lastvoorwaarden en de gunning opdracht Aankoop 209 bomen in 
kader van de actie van LSM, goedgekeurd. 

TD-U 
11. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (De 

Winning – vzw Groenwerk). 
Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met de verlenging samenwerkingsovereenkomst 
Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (De Winning – vzw Groenwerk). 

12. Verlenging overeenkomst lokale diensteneconomie (De Winning - vzw Werkkans). 
Met algemene stemmen werd de verlenging overeenkomst lokale diensteneconomie (De Winning - vzw 
Werkkans), goedgekeurd. 

13. Onderhoud plantsoenen 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-9592. 
Met algemene stemmen werden de lastvoorwaarden en gunningswijze – 2020-9592 onderhoud 
plantsoenen 2021 goedgekeurd. 

 

 
 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
Algemeen Directeur,                             De voorzitter, 
N. Creten                   L. Michiels 
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