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Toepassing van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
Tijdens de gemeenteraad van 11 januari 2021 werden navolgende besluiten genomen: 
 

Openbaar 

Secretariaat. 

1. Kennisgeving ontslag Jessie Schrijvers als raadslid. 
Er werd kennis genomenvan het ontslag van Jessie Schrijvers als raadslid per 29 december 2020. 

2. Kennisgeving ontslag Martine Van Cauteren als raadslid. 
Er werd kennis genomen van het ontslag van Martine Van Cauteren als raadslid per 28 december 2020. 

3. Beëdiging van de heer Karel Lavigne als raadslid in opvolging van mevrouw Jessie Schrijvers, 
ontslagnemend raadslid. 
De heer Karel Lavigne legde zijn eed af als raadslid. 

4. Beëdiging van mevrouw Merja Stiers als raadslid in opvolging van mevrouw Martine Van Cauteren, 
ontslagnemend raadslid. 
Mevrouw Merja stiers legde de eed af als raadslid. 

Vorig verslag 

5. Goedkeuring vorig verslag. 
Met de vraag tot een correctie en verduidelijking werden de verslagen van 14 en 21 december 2020 met 
algemene stemmen goedgekeurd. 

Financiën 

6. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest voor het aanslagjaar 2021. 
Met algemene stemmen zullen 756 opcentiemen worden geheven op de onroerende voorheffing van het 
gewest voor het aanslagjaar 2021. 

7. Waarborgstelling door het gemeentebestuur voor een lening af te sluiten door vzw Sporta Padel. 
Met algemeen stemmen werd akkoord gegaan dat het gemeentebestuur zich waarborg stelt voor een 
lening af te sluiten door vzw Sporta Padel. 

Grondgebiedszaken 

Milieu 
8. Subsidiereglement hemelwaterputten met pompinstallatie om het hemelwater te hergebruiken bij een 

bestaande particuliere woning. 
Met algemene stemmen werd  het subsidiereglement hemelwaterputten met pompinstallatie om het 
hemelwater te hergebruiken bij een bestaande particuliere woning goedgekeurd. 

Staf 

Secretariaat 
9. Aanpassing politiecodex. 

Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met de aanpassing van de politiecodex. 

10. Besluit tot goedkeuring 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 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 
Met algemene stemmen werd 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 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
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besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, 
goedgekeurd. 

Kennisname 

11. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
Er werd kennis genomen van de notulen algemene vergadering Fluvius o.v. 

12. Kennisname briefwisseling. 
Er werd kennis genomen van de goedkeuring jaarrekeningen AGB door ABB. 

Bijkomende agendapunten: 

- Verdeling Vlaamse coronasubsidies  
Met 19 stemmen voor en 4 onthoudingen werd akkoord gegaan met de volgende verdeling van de 
nog beschikbare coronasubsidies. 

- Reflecterende huisnummers  
Met 5 stemmen voor, 15 stemmen tegen en 3 onthoudingen werd het voorstel tot aankoop 
reflecterende huisnummers verworpen. 

- Voetpad Endepoelstraat  
Er werd kennis genomen van de vragen ivm de aanleg van een ontbrekend stuk voetpad in de 
Endepoelstraat en het antwoord hierop gegeven door de burgemeester en de bevoegde schepen. 

- Deelname ‘Bijenvriendelijkste gemeente’ 
Met 7 stemmen voor en 16 stemmen tegen werd het voorstel tot deelname ‘Bijenvriendelijkste 
gemeente verworpen. 

- Ondersteuning van verenigingen die niet beschouwd worden als jeugd-, sport- of cultuurvereniging  
Met 19 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 onthouding werd akkoord gegaan om de mogelijke 
financiële gevolgen van het federaal rampenplan ten gevolge van de pandemie corona COVID - 19 
virus voor de Herkse verenigingen die geen gebruik kunnen maken van de Vlaamse ondersteuning 
voor jeugd-, cultuur- en sportverenigingen in kaart te brengen en om de resultaten van dit onderzoek 
voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

 
 

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