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Toepassing van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
Tijdens de gemeenteraad van 8 februari 2021 werden navolgende besluiten genomen: 
 

Openbaar 

Vorig verslag 

1. Goedkeuring vorig verslag. 
Mits een kleine aanpassing werd het verslag van 11 januari 2021 met algemene stemmen goedgekeurd. 

Financiën 

2. Aanpassing reglement retributie op de afgifte van administratieve stukken voor wat betreft het aanvragen 
van een conformiteitsattest en de éénzijdige beëindiging wettelijke samenwoning. 
Met 16 stemmen voor en 6 onthoudingen werd akkoord gegaan met de aanpassing van het reglement 
retributie op de afgifte van administratieve stukken voor wat betreft het aanvragen van een 
conformiteitsattest en de éénzijdige beëindiging wettelijke samenwoning. 
 

Grondgebiedszaken 

RO 
3. Hersamenstelling Gecoro 

Met 16 stemmen voor en 7 onthoudingen werd akkoord gegaan met de bepaling van de 
hersamenstelling van de Gecoro. 

TD-U 
4. Wegbermbeheer 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-9583. 

Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met de lastvoorwaarden en gunningswijze 
wegbermbeheer 2021. 

TD - openbare werken 
5. Goedkeuring verledding openbare verlichting tegen 2030 volgens het 'licht-als-dienst'-principe. 

Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met de verledding openbare verlichting tegen 2030. 

Vrije Tijd 

6. Overeenkomst gebruik UiTPAS tussen gemeentebesturen van Herk-de-Stad en Lummen en publiq 
VZW. 
Met algemene stemmen werd de overeenkomst gebruik UiTPAS tussen gemeentebesturen van Herk-
de-Stad en Lummen en publiq VZW, goedgekeurd. 

Staf 

Secretariaat 
7. Bekrachtiging afvaardiging Zorgraad en Clusteroverleg Lokale besturen en aanduiding plaatsvervanger 

in de Zorgraad. 
Met algemene stemmen werd de afvaardiging Zorgraad en Clusteroverleg Lokale besturen bekrachtigd 
en de plaatsvervanger in de Zorgraad aangeduid. 

Personeel 

8. Verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel dat onder het VIA6-
akkoord van 22 december 2020 ressorteert. 
Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met de verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 
2020 voor het zorgpersoneel dat onder het VIA6-akkoord van 22 december 2020 ressorteert. 
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Kennisname 

9. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
Er werd kennis genomen van de notulen vergadering van Fluvius Limburg en Audio. 

10. Kennisname briefwisseling. 
Er werd kennis genomen van de briefwiseling gericht aan de voorzitter. 

 

 
 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
Plaatsvervangend Algemeen Directeur,                           De voorzitter, 
B. Bastijns                   L. Michiels 
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