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Zitting van de gemeenteraad 12 oktober 2020 
 

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter 

Bert Moyaers, Burgemeester 

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

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

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

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Afwezig / 

 
DE GEMEENTERAAD 

In toepassing van artikel 31 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, wordt volgend 
agendapunt toegevoegd door raadslid Danny Jamers namens de N-VA-fractie: 

• Onveilige situatie in de Pikkeleerstraat te Herk-de-Stad 
  

_________ 
  
In toepassing van artikel 31 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, worden 
volgende agendapunten toegevoegd door raadslid Karolien Grosemans namens de N-VA-fractie: 

• Investeringen voetbal Herk-de-Stad  

• Bindend sociaal objectief 
  

__________ 
  
In toepassing van artikel 31 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, wordt volgend 
agendapunt toegevoegd door raadslid Johny Fransen namens de N-VA-fractie: 

• Graveren en labelen van fietsen 
  

____________ 
In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, wordt volgend 
agendapunt toegevoegd door raadslid Gunter De Ryck namens de fractie Groen: 

• Opmaak hemelwaterplan 
  

_________ 
In toepassing van artikel 31 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, wordt volgend 
agendapunt toegevoegd door raadslid Gunter De Ryck namens de fractie Groen: 
  

• Olmenhof 
 
Deze punten worden behandeld na de afhandeling van de gewone agenda in open zitting 

 
Openbaar 

Secretariaat. 
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1 Beëdiging van de heer Michel Laenen als raadslid in opvolging van de 
heer Wim Berden ontslagnemend raadslid. 

Feiten en context 

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in kennis werd gesteld 
van het ontslag van de heer Wim Berden bij schrijven van 18 juni 2020; 
  
Overwegende dat er bijgevolg één mandaat van titelvoerende raadslid vacant is en door aanstelling van één 
opvolger in de vacature moet worden voorzien; 
  
Overwegende dat de heer Michel Laenen ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
op de kandidaatslijst nr. 1 N-VA-NIEUW verkozen werd en dat op dezelfde kandidaatslijst nr. 1 de heer Michel 
Laenen als eerste in aanmerking komend opvolger (eerste opvolger) verkozen werd, wat blijkt uit het proces-verbaal 
van het hoofdbureau van de verkiezingen van de gemeente Herk-de-Stad van 14 oktober 2018; 
  
Overwegende dat blijkt uit de voorgelegde documenten dat de heer Michel Laenen sedert de verkiezing zonder 
enige onderbreking aan de eisen van verkiesbaarheid heeft voldaan en dat hij zich niet bevindt in één van de 
gevallen van onverenigbaarheid met het mandaat van gemeenteraadslid; 
  
Overwegende dat de geloofsbrieven, overeenkomstig artikel 6 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017, zoals gewijzigd onderzocht werden; 
  
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Michel Laenen door de gemeenteraad, blijkt 
dat de heer Michel Laenen voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;  

Wettelijke motivering 

Gelet op artikel 14 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 
  
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De geloofsbrieven van de heer Michel Laenen goed te keuren. 
Voor zijn aanstelling als titelvoerend raadslid, hem uit te nodigen de eed af te leggen, zoals bepaald in artikel 14 van 
het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
Op verzoek van de Voorzitter vervoegt de heer Michel Laenen hierop de vergadering en legt in handen van de 
voorzitter van de gemeenteraad de eed af: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 
  
Artikel 2. 
De heer Michel Laenen is derhalve aangesteld als gemeenteraadslid en van rechtswege OCMW- raadslid en neemt 
deel aan de beraadslagingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. 
  
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 in tweevoud wordt overgemaakt aan  de Vlaamse regering. 
 

Vorig verslag 

2 Goedkeuring vorig verslag. 

Michel Laenen, Raadslid is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

Gelet op de ontwerpnotulatie van de gemeenteraad van 14 september 2020 en 21 september 2020; 
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Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het voorinzagerecht; 
Na beraadslaging; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
De ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 14 september 2020 en 21 september 2020 mits enkele aanpassingen 
goed te keuren. 
 

Financiën 

3 Goedkeuring budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 

Feiten en context 

Gelet op het budget van 2021 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek; 
Gelet dat omwille van corona geen overleg heeft kunnen plaatsvinden maar dat alle vragen via mail werden gesteld; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen van Gerard Windmolders; 
Gelet dat uit de ontvangen antwoorden blijkt dat met betrekking tot de geplande belegging, op basis van de 
ontvangen uit verkoop van het eigen patrimonium, op de volgende kerkraad een beslissing zal genomen worden; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het budget van 2021 goedgekeurd door de kerkraad van de kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek op 22 
juni 2020; 
Gelet op het gunstig advies (mits opmerkingen) van het Bisdom Hasselt dato 20 augustus 2020; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek een exploitatietoelage van 
13.782,34 EUR wordt opgenomen; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek 
O.L.V. Geboorte Berbroek een exploitatietoelage van 13.782,34 EUR is voorzien; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek geen investeringstoelage wordt 
opgenomen; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek 
O.L.V. Geboorte Berbroek geen investeringstoelage is voorzien; 

Wettelijke motivering 

Ingevolge artikel 46 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten dient een kerkraad jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget voor het volgende 
boekjaar vast te leggen; 
Gelet op de artikelen 46 tot en met 49 van het bovengenoemde decreet van 7 mei 2004; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 

Financiële impact 

Gelet op de gemeentelijke bijdrage van 13.782,34 EUR in exploitatie; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het budget 2021 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek goed te keuren met een gemeentelijke bijdrage van 
13.782,34 EUR in exploitatie omdat dit overeenstemt met de exploitatietoelage voorzien in het budget 2021 van de 
gemeente, opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 
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Artikel 2. 
De opbrengsten uit het privaat patrimonium dienen maximaal geoptimaliseerd te worden teneinde de jaarlijkse 
exploitatienoden van de kerkfabriek te ondersteunen. 
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: 

• Dienst Financiën, in tweevoud 
 

4 Goedkeuring na aanpassing budget 2021 kerkfabriek Sint-Jan-de-
Doper Schulen. 

Feiten en context 

Gelet op het budget van 2021 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen; 
Gelet dat omwille van corona geen overleg heeft kunnen plaatsvinden maar dat alle vragen via mail werden gesteld; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen van Piet Rymen; 
Uit de ontvangen antwoorden blijkt dat de overboeking van exploitatie naar investering ten bedrage van 2.900 euro 
(ontvangsten obv groene stroomcertificaten) dient voor de vorming van een reservefonds investeringen; 
Overwegende dat de zonnepanelen volledig gefinancierd zouden zijn met middelen uit het privaat patrimonium van 
de kerkfabriek; 
Gelet dat voor een dergelijke overboeking een uitdrukkelijk akkoord van de gemeente vereist is aangezien hierdoor 
een hogere exploitatietoelage vereist is (cfr. Omzendbrief BB 2013/01 - Boekhouding besturen van de eredienst); 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het budget van 2021 goedgekeurd door de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen op 7 
juli 2020; 
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Hasselt dato 20 augustus 2020; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen een exploitatietoelage van 
24.147,48 EUR wordt opgenomen; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek Sint-
Jan-de-Doper Schulen een exploitatietoelage van 26.352,37 EUR is voorzien; 
Overwegende dat uit de bijgevoegde beleidsnota kan afgeleid worden dat er een investeringstoelage van 10.000,00 
EUR wordt gevraagd dewelke opgenomen werd onder "schenkingen en legaten" en niet onder 
"investeringstoelage"; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek Sint-
Jan-de-Doper geen investeringstoelage is voorzien; 

Wettelijke motivering 

Ingevolge artikel 46 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten dient een kerkraad jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget voor het volgende 
boekjaar vast te leggen; 
Gelet op de artikelen 46 tot en met 49 van het bovengenoemde decreet van 7 mei 2004; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 

Financiële impact 

Gelet op de in het meerjarenplan voorziene gemeentelijke bijdrage van 24.147,48 EUR in exploitatie; 
Gelet op de gemeentelijke bijdrage van 0,00 EUR in investeringen; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 



5 
 

De overboeking van exploitatie naar investeringen voor een bedrag van 2.900 EUR niet goed te keuren omdat, in 
afwachting van de uitkomst van het nieuwe kerkenplan, voorlopig geen middelen (rechtstreeks of onrechtstreeks) 
vanuit de gemeente toegekend worden aan de kerkfabrieken voor het aangaan van investeringen. 
Artikel 2. 
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen goed te keuren na aanpassing van de gemeentelijke 
bijdrage in exploitatie van 24.147,48 EUR naar 21.247,48 EUR omdat de overboeking van exploitatie naar 
investeringen voor een bedrag van 2.900 EUR niet wordt goedgekeurd. 
Deze gemeentelijk bijdrage past binnen de exploitatietoelage voorzien in het budget 2021 van de gemeente, 
opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen. 
Artikel 3. 
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen goed te keuren met een gemeentelijke bijdrage van 
0,00 EUR in investeringen omdat er in het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in het meerjarenplan, voor 
kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper geen investeringstoelage is voorzien. 
Artikel 4. 
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: 

• Dienst Financiën, in tweevoud 
 

5 Goedkeuring budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk. 

Feiten en context 

Gelet op het budget van 2021 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk; 
Gelet dat omwille van corona geen overleg heeft kunnen plaatsvinden maar dat alle vragen via mail werden gesteld; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen van Johnny Jamar; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het budget van 2021 goedgekeurd door de kerkraad van de kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk op 23 juni 
2020; 
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Hasselt dato 20 augustus 2020; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk een exploitatietoelage van 8.088,66 
EUR wordt opgenomen; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek 
O.L.V. Geboorte Donk een exploitatietoelage van 16.304,08 EUR is voorzien; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk geen investeringstoelage wordt 
opgenomen; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek 
O.L.V. Geboorte Donk geen investeringstoelage is voorzien; 

Wettelijke motivering 

Ingevolge artikel 46 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten dient een kerkraad jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget voor het volgende 
boekjaar vast te leggen; 
Gelet op de artikelen 46 tot en met 49 van het bovengenoemde decreet van 7 mei 2004; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 

Financiële impact 

Gelet op de gemeentelijke bijdrage van 8.088,66 EUR in exploitatie; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
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Het budget 2021 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk goed te keuren met een gemeentelijke bijdrage van 
8.088,66 EUR in exploitatie omdat dit past binnen het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in het 
meerjarenplan, voor kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk. 
Artikel 2. 
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: 

• Dienst Financiën, in tweevoud 
 

6 Goedkeuring budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 
Schakkebroek. 

Feiten en context 

Gelet op het budget van 2021 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek; 
Gelet dat de toegevoegde beleidsnota deze van budget 2021 is en niet van budget 2020; 
Gelet dat omwille van corona geen overleg heeft kunnen plaatsvinden maar dat alle vragen via mail werden gesteld; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen van Nico Ballet; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het budget van 2021 goedgekeurd door de kerkraad van de kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 
Schakkebroek op 5 augustus 2020; 
Gelet op het gunstig advies (mits opmerkingen) van het Bisdom Hasselt dato 20 augustus 2020; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek een 
exploitatietoelage van 36.713,51 EUR wordt opgenomen; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek 
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek een exploitatietoelage van 52.237,72 EUR is voorzien; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek geen 
investeringstoelage wordt opgenomen; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek 
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek geen investeringstoelage is voorzien; 

Wettelijke motivering 

Ingevolge artikel 46 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten dient een kerkraad jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget voor het volgende 
boekjaar vast te leggen; 
Gelet op de artikelen 46 tot en met 49 van het bovengenoemde decreet van 7 mei 2004; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 

Financiële impact 

Gelet op de gemeentelijke bijdrage van 36.713,51 EUR in exploitatie; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het budget 2021 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek goed te keuren met een gemeentelijke 
bijdrage van 36.713,51 EUR in exploitatie omdat dit past binnen het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in 
het meerjarenplan, voor kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek. 
Artikel 2. 
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: 

• Dienst Financiën, in tweevoud 
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7 Goedkeuring na aanpassing budget 2021 kerkfabriek Sint-Martinus 
Herk-de-Stad. 

Feiten en context 

Gelet op het budget van 2021 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad; 
Gelet dat omwille van corona geen overleg heeft kunnen plaatsvinden maar dat alle vragen via mail werden gesteld; 
Gelet op de bijkomende gegevens van Kathleen Verhille; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het budget van 2021 goedgekeurd door de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad op 7 
juli 2020; 
Gelet op het gunstig advies (mits opmerkingen) van het Bisdom Hasselt dato 20 augustus 2020; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad een exploitatietoelage van 
24.358,39 EUR wordt opgenomen; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek Sint-
Martinus Herk-de-Stad een exploitatietoelage van 21.323,49 EUR is voorzien; 
Overwegende dat de exploitatie-uitgaven van de kerkfabriek zeer sterk stijgen (jaarrekening 2019: 31.226.68 euro, 
budget 2020: 50.935 euro, budget 2021: 69.255 euro) 
Overwegende dat de stijging voor het budget 2021 hoofdzakelijk te wijten is aan MAR 2023 "onderhoud van geluids- 
en beeldweergave-installatie" waar in 2021 een budget van 15.750 euro wordt voorzien. Uit navraag blijkt dat er 
wordt gedacht aan een wifi-verbinding in de kerk alsook scherm/beeld zodat de viering optimaal kan gevolgd 
worden, ook voor zij die minder goed horen of zien. 
Overwegende dat er in het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Martinus een investeringstoelage van 37.000,00 EUR 
en 16.306,00 EUR is voorzien; 
Overwegende dat uit navraag blijkt dat de volgende investeringen gepland worden: 
- aankoop muziek- en beeldinstallatie (17.000 euro); 
- restauratie zilverwerk (5.000 euro); 
- groot onderhoud orgel (15.000 euro); 
- restauratiedossier vochtbestrijding (16.306 euro). 
Overwegende dat inzake het restauratiedossier vochtbestrijding rekening dient gehouden te worden met een 
wachttijd van 6 jaar (indiening dossier in 2018) en dat de uitvoering in 2021 dus niet realistisch geacht wordt; 
Overwegende dat er in het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek Sint-
Martinus Herk-de-Stad geen investeringstoelage is voorzien; 

Wettelijke motivering 

Ingevolge artikel 46 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten dient een kerkraad jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget voor het volgende 
boekjaar vast te leggen; 
Gelet op de artikelen 46 tot en met 49 van het bovengenoemde decreet van 7 mei 2004; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 

Financiële impact 

Gelet op de gemeentelijke bijdrage van 24.358,39 EUR in exploitatie; 
Gelet op de gemeentelijke bijdrage van 37.000,00 EUR en 16.306,00 EUR in investeringen; 
 
Stemming: 
Met 20 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Michel Laenen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, 
Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Gunter De 
Ryck, Ludo Knaepen), 3 onthoudingen (Lo Guypen, Tim Raskin, Johny Franssen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad goed te keuren na aanpassing van de gemeentelijke 
bijdrage in exploitatie van 24.358,39 EUR naar 21.323,49 EUR zodat dit past binnen de exploitatietoelage voorzien 
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in het budget 2021 van de gemeente, opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-
Stad. 
Artikel 2. 
Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad goed te keuren na aanpassing van de gemeentelijke 
bijdrage in investeringen van 53.306,00 EUR naar 0,00 EUR omdat er in het budget 2021 van de gemeente, 
opgenomen in het meerjarenplan, voor kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad geen investeringstoelage is voorzien. 
Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering over te maken aan : 

• Dienst Financiën, in tweevoud 

Motivering onthouding 

Raadslid Lo Guypen verantwoordt de onthouding van de fractie NIEUW en de Onafhankelijke als volgt: 
Koken kost geld. Een kerk onderhouden kost ook geld. Wij hebben geen enkel probleem met de voorgestelde 
exploitatiebudgetten voor de kerkfabrieken maar toch onthoudt de fractie NIEUW Herk-de-Stad en de 
Onafhankelijke zich algemeen omdat de voorgestelde investeringen zoals voorgesteld door de kerkfabrieken niet 
werden weerhouden. Door de SPA-CD&V-Open Vld meerderheid worden eenzijdig alle investeringen bevroren tot 
de realisatie van het nieuwe kerkenplan. 
Dit houdt in dat er momenteel geen enkele investering in de kerken kan gebeuren, of die noodzakelijk hetzij 
dringend is of niet. Dit getuigt van slecht beheer wat wij ten zeerste betreuren. 

_________ 
Raadslid Johny Franssen wenst zijn onthouding als volgt te verantwoorden: 
Voor Herk-de-Stad werd de investeringssubsidie teruggebracht van 53.306 euro naar 0 euro. In die investeringen 
zijn vier items voorzien en weerlegt het schepencollege omdat de investering pas over zes jaar zou uitgevoerd 
worden maar er zijn ook nog drie andere items waarvan het restaureren van het orgel toch een wel een dringende 
opgave was om uit te voeren. Daarvoor hadden wij toch wel graag dat daarvoor een budget voorzien zou worden. 

_________ 
 

 

8 Jaarrekening en jaarverslag 2016 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-
Stad. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de overdracht door de stad aan het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad van de publieke delen van 
de sporthal dd. 26 september 2013; 
Gelet dat sindsdien het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad instaat voor de exploitatie van de stedelijke 
sporthal, gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Ursulinenstraat 1; 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad, in zitting van 13 november 2017, tot aanstelling van een externe 
bedrijfsrevisor voor het AGB Herk-de-Stad voor de boekjaren 2016-2017-2018, te weten Callens, Pirenne, 
Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren, Luikersteenweg 232/4 te 3500 Hasselt; dat de controlewerkzaamheden werden 
uitgevoerd door de heer Marc Maris van vermelde firma; 
Gelet op de werkvergaderingen en uitgevoerde controle; 
Gelet op de voorliggende jaarrekening 2016 (zowel cfr. decreet lokaal bestuur (BBC) als cfr. wetboek van 
vennootschappen(NBB)) en jaarverslag 2016, documenten die integraal deel uitmaken van deze beslissing; 
Gelet dat er qua goedkeuring een andere procedure van toepassing is voor de jaarrekening cfr decreet lokaal 
bestuur en de jaarrekening cfr wetboek vennootschappen: 
1. Het Decreet lokaal bestuur regelt enkel en alleen de procedure voor de vaststelling en de goedkeuring van de 
BBC-jaarrekening: 

• De vaststelling van de BBC-jaarrekening is een bevoegdheid van de raad van bestuur (artikel 243, §1); 

• De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, tenzij de 
gemeenteraad ervoor gekozen heeft om alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de raad 
van bestuur. 
Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn 
van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, 
wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht; 

• De goedkeuring van de BBC-jaarrekening is de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid (artikel 
243, §3). 
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2. De procedure voor de jaarrekening volgens het Wetboek van Vennootschappen is niet gelijklopend met die voor 
de BBC-jaarrekening. Artikel 92 van het wetboek vennootschappen bepaalt immers dat de bestuurders deze 
jaarrekening moeten opmaken en ter goedkeuring moeten voorleggen aan de algemene vergadering. Aangezien de 
gemeenteraad voor een AGB als algemene vergadering fungeert, moet de gemeenteraad de, door de raad van 
bestuur opgemaakte (vastgestelde), jaarrekening vennootschappen goedkeuren. 
  
  

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op de beslissing van 5 juli 2010 houdende de goedkeuring van de statuten en van de oprichting van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie van het genoemde ministerieel besluit in het Belgisch 
staatsblad van 16 november 2010; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2010 houdende de wijziging van de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad; 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 maart 2011 houdende de goedkeuring van de wijziging van de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie ervan in het Belgisch staatsblad op 13 april 2011; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 houdende de wijziging van de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad; 

Financiële impact 

Gelet op een resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2016 van 626.592,59 euro; 
Gelet op de autofinancieringsmarge van -58.074.87 euro; 
Gelet dat het tekort van het boekjaar 2016 947.252 euro bedraagt: 
Gelet dat het netto-actief -313.493 euro bedraagt; 
Gelet op de in de statuten van het AGB Herk-de-Stad voorziene alarmbelprocedure; 
 
Stemming: 
Met 18 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi 
Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Tim Raskin, Ludo Knaepen), 5 onthoudingen (Michel 
Laenen, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
De jaarrekening 2016, cfr. decreet lokaal bestuur, met een resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2016 van 
626.592,59 euro en een autofinancieringsmarge van -58.074.87 euro wordt gunstig geadviseerd. 
Artikel 2. 
De jaarrekening 2016, cfr. wetboek van vennootschappen, wordt goedgekeurd met een tekort van het boekjaar 
2016 van 947.252 euro en een netto-actief van -313.493 euro. 
Het jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd. 
Artikel 3. 
Er wordt kennis genomen van het inroepen van de alarmbelprocedure door de raad van bestuur en de vraag tot 
gedeeltelijke schuldkwijtschelding. 
De comfort letter, gevoegd in bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing, wordt goedgekeurd. 
Artikel 4. 
Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris. 
Artikel 5.  
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: 
- Dienst financiën; 
- De voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. 

Motivering onthouding 

Raadslid Johny Fransen verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
De N-VA wenst in eerste instantie de financiële dienst en Lo Guypen te bedanken voor de geleverde inspanningen 
om de jaarrekeningen 2016 tot en met 2019 op orde te krijgen. Wij wensen ons niettegenstaande te onthouden 
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omdat wij als fractie de laatste twee jaar niet meer vertegenwoordigd waren in het AGB en zodoende niet betrokken 
zijn bij deze werkwijze. 

__________ 
Raadslid Gunter De Ryck verantwoordt de onthouding van de fractie Groen als volgt: 
Wij sluiten ons aan bij de onthouding van de N-VA-fractie met als enig verschil dat wij nooit betrokken zijn geweest 
in het AGB. 

_____________ 
 

 

9 Jaarrekening en jaarverslag 2017 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-
Stad. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de overdracht door de stad aan het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad van de publieke delen van 
de sporthal dd. 26 september 2013; 
Gelet dat sindsdien het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad instaat voor de exploitatie van de stedelijke 
sporthal, gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Ursulinenstraat 1; 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad, in zitting van 13 november 2017, tot aanstelling van een externe 
bedrijfsrevisor voor het AGB Herk-de-Stad voor de boekjaren 2016-2017-2018, te weten Callens, Pirenne, 
Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren, Luikersteenweg 232/4 te 3500 Hasselt; dat de controlewerkzaamheden werden 
uitgevoerd door de heer Marc Maris van vermelde firma; 
Gelet op de werkvergaderingen en uitgevoerde controle; 
Gelet op de voorliggende jaarrekening 2017 (zowel cfr. decreet lokaal bestuur (BBC) als cfr. wetboek van 
vennootschappen(NBB)) en jaarverslag 2017, documenten die integraal deel uitmaken van deze beslissing; 
Gelet dat er qua goedkeuring een andere procedure van toepassing is voor de jaarrekening cfr decreet lokaal 
bestuur en de jaarrekening cfr wetboek vennootschappen: 
1. Het Decreet lokaal bestuur regelt enkel en alleen de procedure voor de vaststelling en de goedkeuring van de 
BBC-jaarrekening: 

• De vaststelling van de BBC-jaarrekening is een bevoegdheid van de raad van bestuur (artikel 243, §1); 

• De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, tenzij de 
gemeenteraad ervoor gekozen heeft om alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de raad 
van bestuur. 
Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn 
van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, 
wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht; 

• De goedkeuring van de BBC-jaarrekening is de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid (artikel 
243, §3). 

2. De procedure voor de jaarrekening volgens het Wetboek van Vennootschappen is niet gelijklopend met die voor 
de BBC-jaarrekening. Artikel 92 van het wetboek vennootschappen bepaalt immers dat de bestuurders deze 
jaarrekening moeten opmaken en ter goedkeuring moeten voorleggen aan de algemene vergadering. Aangezien de 
gemeenteraad voor een AGB als algemene vergadering fungeert, moet de gemeenteraad de, door de raad van 
bestuur opgemaakte (vastgestelde), jaarrekening vennootschappen goedkeuren. 
  

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op de beslissing van 5 juli 2010 houdende de goedkeuring van de statuten en van de oprichting van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie van het genoemde ministerieel besluit in het Belgisch 
staatsblad van 16 november 2010; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2010 houdende de wijziging van de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad; 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 maart 2011 houdende de goedkeuring van de wijziging van de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie ervan in het Belgisch staatsblad op 13 april 2011; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 houdende de wijziging van de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad; 

Financiële impact 
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Gelet op een resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2017 van 571.976,41 euro; 
Gelet op de autofinancieringsmarge van -54.616,18 euro; 
Gelet dat het overschot van het boekjaar 2017 58.642 euro bedraagt: 
Gelet dat het netto-actief -254.851 euro bedraagt; 
Gelet op de in de statuten van het AGB Herk-de-Stad voorziene alarmbelprocedure; 
 
Stemming: 
Met 18 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi 
Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Tim Raskin, Ludo Knaepen), 5 onthoudingen (Michel 
Laenen, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
De jaarrekening 2017, cfr. decreet lokaal bestuur, met een resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2017 
van 571.976,41 euro en een autofinancieringsmarge van -54.616,18 euro wordt gunstig geadviseerd. 
Artikel 2. 
De jaarrekening 2017, cfr. wetboek van vennootschappen, wordt goedgekeurd met een overschot van het boekjaar 
2017 van 58.642 euro en een netto-actief van -254.851 euro. 
Het jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd. 
Artikel 3. 
Er wordt kennis genomen van het inroepen van de alarmbelprocedure. 
Artikel 4. 
Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris. 
Artikel 5.  
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: 
- Dienst financiën; 
- De voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. 

Motivering onthouding 

Raadslid Johny Fransen verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
De N-VA wenst in eerste instantie de financiële dienst en Lo Guypen te bedanken voor de geleverde inspanningen 
om de jaarrekeningen 2016 tot en met 2019 op orde te krijgen. Wij wensen ons niettegenstaande te onthouden 
omdat wij als fractie de laatste twee jaar niet meer vertegenwoordigd waren in het AGB en zodoende niet betrokken 
zijn bij deze werkwijze. 

__________ 
Raadslid Gunter De Ryck verantwoordt de onthouding van de fractie Groen als volgt: 
Wij sluiten ons aan bij de onthouding van de N-VA-fractie met als enig verschil dat wij nooit betrokken zijn geweest 
in het AGB. 

_____________ 
 

10 Jaarrekening en jaarverslag 2018 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-
Stad. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de overdracht door de stad aan het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad van de publieke delen van 
de sporthal dd. 26 september 2013; 
Gelet dat sindsdien het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad instaat voor de exploitatie van de stedelijke 
sporthal, gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Ursulinenstraat 1; 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad, in zitting van 13 november 2017, tot aanstelling van een externe 
bedrijfsrevisor voor het AGB Herk-de-Stad voor de boekjaren 2016-2017-2018, te weten Callens, Pirenne, 
Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren, Luikersteenweg 232/4 te 3500 Hasselt; dat de controlewerkzaamheden werden 
uitgevoerd door de heer Marc Maris van vermelde firma; 
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Gelet op de werkvergaderingen en uitgevoerde controle; 
Gelet op de voorliggende jaarrekening 2018 (zowel cfr. decreet lokaal bestuur (BBC) als cfr. wetboek van 
vennootschappen(NBB)) en jaarverslag 2018, documenten die integraal deel uitmaken van deze beslissing; 
Gelet dat er qua goedkeuring een andere procedure van toepassing is voor de jaarrekening cfr decreet lokaal 
bestuur en de jaarrekening cfr wetboek vennootschappen: 
1. Het Decreet lokaal bestuur regelt enkel en alleen de procedure voor de vaststelling en de goedkeuring van de 
BBC-jaarrekening: 

• De vaststelling van de BBC-jaarrekening is een bevoegdheid van de raad van bestuur (artikel 243, §1); 

• De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, tenzij de 
gemeenteraad ervoor gekozen heeft om alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de raad 
van bestuur. 
Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn 
van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, 
wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht; 

• De goedkeuring van de BBC-jaarrekening is de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid (artikel 
243, §3). 

2. De procedure voor de jaarrekening volgens het Wetboek van Vennootschappen is niet gelijklopend met die voor 
de BBC-jaarrekening. Artikel 92 van het wetboek vennootschappen bepaalt immers dat de bestuurders deze 
jaarrekening moeten opmaken en ter goedkeuring moeten voorleggen aan de algemene vergadering. Aangezien de 
gemeenteraad voor een AGB als algemene vergadering fungeert, moet de gemeenteraad de, door de raad van 
bestuur opgemaakte (vastgestelde), jaarrekening vennootschappen goedkeuren. 
  

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op de beslissing van 5 juli 2010 houdende de goedkeuring van de statuten en van de oprichting van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie van het genoemde ministerieel besluit in het Belgisch 
staatsblad van 16 november 2010; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2010 houdende de wijziging van de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad; 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 maart 2011 houdende de goedkeuring van de wijziging van de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie ervan in het Belgisch staatsblad op 13 april 2011; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 houdende de wijziging van de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad; 

Financiële impact 

Gelet op een resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2018 van 491.710,81 euro; 
Gelet op de autofinancieringsmarge van -80.265,60 euro; 
Gelet dat het overschot van het boekjaar 2018 32.993 euro bedraagt: 
Gelet dat het netto-actief -221.858 euro bedraagt; 
Gelet op de in de statuten van het AGB Herk-de-Stad voorziene alarmbelprocedure; 
 
Stemming: 
Met 18 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi 
Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Tim Raskin, Ludo Knaepen), 5 onthoudingen (Michel 
Laenen, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
De jaarrekening 2018, cfr. decreet lokaal bestuur, met een resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2018 
van 491.710,81 euro en een autofinancieringsmarge van -80.265,60 euro wordt gunstig geadviseerd. 
Artikel 2. 
De jaarrekening 2018, cfr. wetboek van vennootschappen, wordt goedgekeurd met een overschot van het boekjaar 
2018 van 32.993 euro en een netto-actief van -221.858 euro. 
Het jaarverslag 2018 wordt goedgekeurd. 
Artikel 3. 
Er wordt kennis genomen van het inroepen van de alarmbelprocedure. 
Artikel 4. 
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Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris. 
Artikel 5.  
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: 
- Dienst financiën; 
- De voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. 

Motivering onthouding 

Raadslid Johny Fransen verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
De N-VA wenst in eerste instantie de financiële dienst en Lo Guypen te bedanken voor de geleverde inspanningen 
om de jaarrekeningen 2016 tot en met 2019 op orde te krijgen. Wij wensen ons niettegenstaande te onthouden 
omdat wij als fractie de laatste twee jaar niet meer vertegenwoordigd waren in het AGB en zodoende niet betrokken 
zijn bij deze werkwijze. 

__________ 
Raadslid Gunter De Ryck verantwoordt de onthouding van de fractie Groen als volgt: 
Wij sluiten ons aan bij de onthouding van de N-VA-fractie met als enig verschil dat wij nooit betrokken zijn geweest 
in het AGB. 

_____________ 
 

11 Jaarrekening en jaarverslag 2019 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-
Stad. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de overdracht door de stad aan het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad van de publieke delen van 
de sporthal dd. 26 september 2013; 
Gelet dat sindsdien het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad instaat voor de exploitatie van de stedelijke 
sporthal, gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Ursulinenstraat 1; 
Gelet dat sinds het boekjaar 2019 de aanstelling van een bedrijfsrevisor niet langer vereist is; 
Gelet op de werkvergaderingen en uitgevoerde controle; 
Gelet op de voorliggende jaarrekening 2019 (zowel cfr. decreet lokaal bestuur (BBC) als cfr. wetboek van 
vennootschappen(NBB)) en jaarverslag 2019, documenten die integraal deel uitmaken van deze beslissing; 
Gelet dat er qua goedkeuring een andere procedure van toepassing is voor de jaarrekening cfr decreet lokaal 
bestuur en de jaarrekening cfr wetboek vennootschappen: 
1. Het Decreet lokaal bestuur regelt enkel en alleen de procedure voor de vaststelling en de goedkeuring van de 
BBC-jaarrekening: 

• De vaststelling van de BBC-jaarrekening is een bevoegdheid van de raad van bestuur (artikel 243, §1); 

• De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, tenzij de 
gemeenteraad ervoor gekozen heeft om alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de raad 
van bestuur. 
Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn 
van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, 
wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht; 

• De goedkeuring van de BBC-jaarrekening is de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid (artikel 
243, §3). 

2. De procedure voor de jaarrekening volgens het Wetboek van Vennootschappen is niet gelijklopend met die voor 
de BBC-jaarrekening. Artikel 92 van het wetboek vennootschappen bepaalt immers dat de bestuurders deze 
jaarrekening moeten opmaken en ter goedkeuring moeten voorleggen aan de algemene vergadering. Aangezien de 
gemeenteraad voor een AGB als algemene vergadering fungeert, moet de gemeenteraad de, door de raad van 
bestuur opgemaakte (vastgestelde), jaarrekening vennootschappen goedkeuren. 
  

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op de beslissing van 5 juli 2010 houdende de goedkeuring van de statuten en van de oprichting van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie van het genoemde ministerieel besluit in het Belgisch 
staatsblad van 16 november 2010; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2010 houdende de wijziging van de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad; 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 maart 2011 houdende de goedkeuring van de wijziging van de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie ervan in het Belgisch staatsblad op 13 april 2011; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 houdende de wijziging van de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad; 

Financiële impact 

Gelet op een resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2019 van 437.673,49 euro; 
Gelet op de autofinancieringsmarge van -53.252.20 euro; 
Gelet dat het overschot van het boekjaar 2019 60.809 euro bedraagt: 
Gelet dat het netto-actief -161.049 euro bedraagt; 
Gelet op de in de statuten van het AGB Herk-de-Stad voorziene alarmbelprocedure; 
 
Stemming: 
Met 18 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi 
Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Tim Raskin, Ludo Knaepen), 5 onthoudingen (Michel 
Laenen, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
De jaarrekening 2019, cfr. decreet lokaal bestuur, met een resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2019 
van 437.673,49 euro en een autofinancieringsmarge van -53.252.20 euro wordt gunstig geadviseerd. 
Artikel 2. 
De jaarrekening 2019, cfr. wetboek van vennootschappen, wordt goedgekeurd met een overschot van het boekjaar 
2019 van 60.809 euro en een netto-actief van -161.049 euro. 
Het jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd. 
Artikel 3. 
Er wordt kennis genomen van het inroepen van de alarmbelprocedure. 
Artikel 4. 
Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders. 
Artikel 5.  
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: 
- Dienst financiën; 
- De voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. 

Motivering onthouding 

Raadslid Johny Fransen verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
De N-VA wenst in eerste instantie de financiële dienst en Lo Guypen te bedanken voor de geleverde inspanningen 
om de jaarrekeningen 2016 tot en met 2019 op orde te krijgen. Wij wensen ons niettegenstaande te onthouden 
omdat wij als fractie de laatste twee jaar niet meer vertegenwoordigd waren in het AGB en zodoende niet betrokken 
zijn bij deze werkwijze. 

__________ 
Raadslid Gunter De Ryck verantwoordt de onthouding van de fractie Groen als volgt: 
Wij sluiten ons aan bij de onthouding van de N-VA-fractie met als enig verschil dat wij nooit betrokken zijn geweest 
in het AGB. 

_____________ 
 

Grondgebiedszaken 

RO 
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12 Tijdelijke afwijking van het reglement voor het plaatsen van terrassen 
bij horecazaken op het openbaar domein. 

Feiten en context 

Gelet op de vraag van verschillende uitbaters van horecazaken op de Markt van Herk-de-Stad voor het verlengen 
van de periode van de plaatsing van een terras op openbaar domein enerzijds en het overdekken van dit terras 
anderzijds. 
Gelet op de afkondiging van het federaal rampenplan en de huidige veiligheidsmaatregelen tot bestrijding de 
verspreiding van het corona covid 19 virus; 
Overwegende dat er niet meteen vooruitzicht is op verdere versoepeling van de veiligheidsmaatregelen gezien de 
vernieuwde stijging van het aantal besmettingen. 
Overwegende dat door deze veiligheidsmaatregelen het aantal zitplaatsen in de Horeca zaken sterk wordt beperkt 
en om dit enigszins leefbaar te houden  is een uitbreiding van deze oppervlakte met buitenterrassen ook in de 
winterperiode een absolute vereiste. 
Het reglement voor het plaatsen van terrassen voor horecazaken op het openbaar domein voorziet evenwel in een 
verplichte afbraak vanaf 15 november. 
Overwegende om het aantal zitplaatsen te kunnen verhogen tijdens de winterperiode middels de inrichting van een 
terras op het openbaar domein, de overdekking en de verwarming ervan vereist dus een aanpassing van het 
genoemde reglement voor terrassen van horecazaken op het openbaar domein van 27 juni 2016. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de nadelige effecten die horeca reeds ondervonden heeft omwille van de Coronacrisis en de daarbij 
horende maatregelen; 
Gelet op het feit dat 'Reglement voor het plaatsen van terrassen bij horecazaken op het openbaar domein', 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2016 stelt dat na afleveren van een eenmalig schriftelijke 
toestemming een seizoensgebonden terras geplaatst kan worden vanaf 1 april tot en met 15 november; 
Overwegende dat een verlenging van de plaatsing van deze seizoensgebonden terrassen een afwijking op dit 
reglement betreft, waarbij eenmalig een verlenging van deze periode van 15 november tot 1 april vereist is om 
tegemoet te komen aan de wens van de Herkse horeca uitbaters; 
Overwegende dat om de horeca leefbaar te houden gedurende de winterperiode 2020-2021 een afwijking op het 
reglement noodzakelijk is; Overwegende immers dat door de veiligheidsmaatregelen tot bestrijding van de 
verspreiding van het Corona COVID 19 virus de horeca uitbaters hun aantal zitplaatsen in de zaak aanzienlijk 
hebben zien verminderd; 
Overwegende dat het enkel een afwijking betreft op de duur de vergunning van een seizoensgebonden terras; 
Overwegende dat wat betreft de vraag tot het bekomen van een toelating tot het overdekken van het terras kan 
verwezen worden naar artikel 7.2 van het vrijstellingsbesluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van 
(stedenbouwkundige) handelingen waarvoor geen (omgevingsvergunning) nodig is stelt dat: 
Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de tijdelijke plaatsing van 
constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden 
voldaan is : 
1° op hetzelfde goed wordt een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar 
niet overschreden. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van dertig dagen te 
lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen 
aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet; 
2° de plaatsing gebeurt niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied; 
3° de constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang; 
4° de plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, 
een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen. 
Overwegende dat conform artikel 7.2 van dit vrijstellingsbesluit een overkapping van een terras al dan niet op 
openbaar domein vrijgesteld is van omgevingsvergunning en dit gedurende een periode van 120 opeenvolgende 
kalenderdagen, dat bij overschrijden van deze periode een omgevingsvergunning alsnog noodzakelijk is; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het 'Reglement voor het plaatsen van terrassen bij horecazaken op het openbaar domein', goedgekeurd 
door de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2016 waarin gesteld wordt dat het college van burgemeester en 
schepenen een eenmalige schriftelijke en voorafgaandelijke toelating dient af te leveren voor het plaatsen van een 
terras op het openbaar domein; 
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Gelet op artikel 3.1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor 
geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, waarin gesteld wordt dat het plaatsen van een seizoensgebonden, 
niet-overdekt terras bij een horecazaak vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunning; 
Gelet op artikel 7.2 van het vrijstellingsbesluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van (stedenbouwkundige) 
handelingen waarvoor geen (omgevingsvergunning) nodig is; 

Amendementen 

Gelet op de vraag van raadslid Karolien Grosemans tot amendering van de beslissing door toevoeging van 
navolgend artikel aan het beslissend gedeelte: 
Het Herkse ondernemersloket neemt contact op met de lokale horeca om te polsen naar de specifieke noden in 
deze moeilijke coronatijden. Het schepencollege zoekt samen met de sector, waar mogelijk, naar een oplossing. 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot amendering van de beslissing 
door toevoeging van dit artikel op verzoek en volgens voorstel van raadslid Karolien Grosemans waarbij een ja-stem 
het amendement ondersteunt en een neen-stem het amendement verwerpt;  
  
Gelet op de uitslag van de stemming van het voorstel tot amendering van de beslissing door toevoeging van dit 
artikel volgens voorstel van raadslid Karolien Grosemans: 
7 stemmen voor: raadsleden Guypen, Laenen, Grosemans, Jamers, Raskin, Franssen en De Ryck 
16 stemmen tegen: burgemeester Moyaers, schepenen Vanleeuw, Berden, Vandersmissen, Ector en Gruyters, 
raadsleden: Vandenrijt, De Waele, Graulus, Durwael, Schrijvers, Appeltans, Van Cauteren, Hayen, Knaepen en 
Michiels. 
Het voorstel van amendering van de beslissing door toevoeging van voormeld artikel op verzoek en volgens voorstel 
van raadslid Karolien Grosemans, wordt verworpen. 
  
Gelet op de stemming over het algehele besluit: 
 
Stemming: 
Met 22 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Michel Laenen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, 
Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, 
Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen), 1 onthouding (Lo Guypen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Vergunningen voor seizoensgebonden terrassen kunnen worden afgeleverd voor de periode van 15 november 2020 
tot en met 1 april 2021 en dit in afwijking van artikel 2, derde lid van het reglement voor het plaatsen van terrassen 
bij horeca zaken op het openbaar domein. 
Artikel 2. 
Afgeleverde vergunningen voor seizoensgebonden terrassen, zoals afgeleverd door het college van burgemeester 
en schepenen worden verlengd voor de periode van 15 november 2020 tot en met 1 april 2021 en dit in afwijking 
van artikel 2, derde lid van het reglement voor het plaatsen van terrassen bij horeca zaken op het openbaar domein. 
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: 
 
-alle horecazaken waarop het reglement voor het plaatsen van terrassen bij horecazaken van toepassing is. 

Motivering onthouding 

Raadslid Lo Guypen wenst zijn onthouding niet te motiveren. 
 

Milieu 

13 Overeenkomst tussen VMM en de gemeente Herk-de-Stad aangaande 
het beheer van percelen gelegen ter hoogte van de Vroentestraat te 
Herk-de-Stad (Vrijgeweide Vroente). 
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Feiten en context 

Gelet op de intentie van het gemeentebestuur om in het de toekomst een beheerplan op te maken voor de 
vrijgeweide de Vroente; 
Gelet dat de percelen kadastraal gelegen te Herk-de-Stad, 1ste afdeling, sectie A nummers 12A, 74M, 79D, 80D 
behoren tot de vrijgeweide de Vroente en eigendom zijn van de VMM; 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat een natuurbeheersplan voor de Vroente zal verplicht worden tegen oktober 2021; 
Er moet een natuurbeheerplan opgesteld worden voor De Vroente (openbaar terrein,  beheerd ten behoeve 
van het natuurbehoud en waar Europese natuurdoelen    moeten gerealiseerd worden). 
De wettelijke termijn waartegen het natuurbeheerplan moet opgesteld zijn: 4 jaar na de inwerkingtreding van 
de regelgeving rond de natuurbeheerplannen (art. 16bis tot en met 16duodecies van het natuurdecreet, dit 
wordt bepaald in art.11 van het IHD-besluit), dus tegen oktober 2021. 
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/natuurbeheerplan/het-nieuwe-natuurbeheerplan-
geldig-van-28102017-0#Voor%20welke%20terreinen?%20Vrijwillig%20of%20verplicht? 

Overwegende dat op 1 september 2020 een voorstel van het beheer van de percelen werd overgemaakt; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd; 
  
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De overeenkomst, gevoegd bij het schrijven van 1 september 2020 van de VMM goed te keuren, waarvan kopie in 
bijlage,  waarbij aan het gemeentebestuur de mogelijkheid wordt geboden om de percelen, gelegen op de percelen 
Herk-de-Stad, 1ste afdeling, sectie A nummers 12A, 74M, 79D, 80D  eigendom van de Vlaamse Milieu Maatschappij, 
Dr. De Moorstraat 24-26 te Aalst, te beheren; 
  
Artikel 2. 
De voorzitter en de algemeen directeur te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen. 
  
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: 
 - Vlaamse Milieu Maatschappij, Dr. De Moorstraat 24-26 te Aalst. 
  
 

14 Reglement hondenlosloopweide Vezerlaan. 

Jessie Schrijvers, Raadslid is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

Gelet de vraag om een hondenlosloopweide te voorzien in het centrum van Herk-de-Stad; 
Gelet dat de gemeente gronden in eigendom heeft gelegen aan de Vezerlaan met kadastrale gegevens 1ste 
afdeling sectie A nrs. 693 C, 704 H en 706 G die voor deze bestemming zal worden uitgerust en ingericht. 
Gelet de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen dd. 31/08/2020 om de 
hondenlosloopweide in te richten aan de Vezerlaan; 

Inhoudelijke motivering 

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/natuurbeheerplan/het-nieuwe-natuurbeheerplan-geldig-van-28102017-0#Voor%20welke%20terreinen?%20Vrijwillig%20of%20verplicht?
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/natuurbeheerplan/het-nieuwe-natuurbeheerplan-geldig-van-28102017-0#Voor%20welke%20terreinen?%20Vrijwillig%20of%20verplicht?
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Overwegende dat het gebruik van dergelijke hondenlosloopweide voorwerp dient uit te maken van een reglement 
om zo een aangenaam gebruik mogelijk te maken voor hondenbegeleider en hun hond(en). 
Overwegende dat een ontwerp van reglement ter goedkeuring is overgemaakt aan de dierenwelzijnsraad dd. 
27/08/2020 en dat men volledig akkoord ging; 
Overwegende de vooral vormelijke aanpassingen aangebracht door het college van burgemeester en schepenen. 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd; 
  
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Stemming: 
Met 15 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, 
Lore Michiels, Wim Hayen, Ludo Knaepen), 7 onthoudingen (Lo Guypen, Michel Laenen, Karolien Grosemans, 
Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
 
Artikel 1. 
Het navolgend reglement voor de hondenlosloopweide in de Vezerlaan goed te keuren: 
  
Artikel 1. 
Het betreden van de hondenlosloopweide impliceert het akkoord van de bezoeker/begeleider met de voorwaarden 
van dit reglement. 
Artikel 2. 
Elke hond is toegelaten tot de hondenlosloopweide behalve: 
-        Agressieve of bijtende honden; 
-        Honden die loops zijn; 
-        Honden met duidelijk waarneembare ziekten; 
-        Gekwetste honden; 
-        Honden die drager zijn van een besmettelijke ziekte (bv. Kennelhoest), vlooien of ander parasieten. 
 
Artikel 3. 
De hondenlosloopweide is verboden voor kinderen onder de 14 jaar, tenzij onder begeleiding van een volwassene. 
 
Artikel 4. 
Is/zijn er al (een) hond(en) aanwezig op de hondenlosloopweide, dan wordt de toelating gevraagd aan de 
begeleider(s) van deze hond(en) of het mogelijk is de weide te betreden met de eigen hond/honden. 
 
Artikel 5. 
Elke hond is verplicht een halsband of gelijkaardig harnas te dragen zodat de hond op elk ogenblik door de 
begeleider kan worden aangelijnd en kort gehouden. 
 
Artikel 6. 
Een muilband is niet verplicht, tenzij voor honden met gekend agressief gedrag. Elke begeleider oordeelt zelf of de 
hond agressief kan zijn en of het om veiligheidsredenen aangewezen is deze te muilkorven. 
Artikel 7. 
Indien uw hond agressieve reacties of gedrag vertoont,  lijn het dier onmiddellijk aan en verlaat meteen de 
hondenlosloopweide. 
 
Artikel 8. 
Elke vorm van mishandeling van honden is ten strengste verboden. 
 
Artikel 9. 
Vermijd onnodig blaffen van de hond en geluidsoverlast. 
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Artikel 10. 
De begeleider van de hond is verantwoordelijk voor de hond en aansprakelijk voor de schade die de hond aanricht. 
 
Artikel 11. 
Het bestuur kan niet verantwoordelijk voor de schade aan derden aangericht door de honden en hun begeleiders. 
 
Artikel 12. 
Laat de hond geen kuilen graven of schade aanrichten aan infrastructuur. 
 
Artikel 13. 
 
Elke schade toegebracht door de hond of de begeleider, ongeacht aard en omvang en dit zowel aan het terrein of 
infrastructuur, wordt onmiddellijk gemeld aan het gemeentebestuur. 
 
Artikel 14. 
De uitwerpselen moeten door de begeleider onmiddellijk worden opgeruimd. Aan de in/uitgang staat hiervoor een 
vuilbakje ter beschikking. 
 
Artikel 15. 
Elke hondenbezitter moet voldoende hondenpoepzakjes bij zich hebben om de uitwerpselen van zijn/haar hond in 
op te bergen. Het zakje dient op verzoek te worden getoond aan de politie of gemachtigd ambtenaar van de 
gemeente. 
 
Artikel 16. 
De hondenlosloopweide is toegankelijk van 8 tot 20 uur. Dit betekent dat het betreden ervan buiten de genoemde 
uren niet is toegelaten. 
 
Artikel 17. 
Tijdens het onderhoud van de loopzone door de gemeentediensten is de loopzone niet toegankelijk. 
 
Artikel 18. 
Inbreuken op de hierboven opgesomde artikels 1-17 worden gesanctioneerd met een bestuurlijke sanctie van het 
verbod de hondenlosloopweide nog te betreden of een gemeentelijke administratieve sancties van minimum 25 
EUR en maximum 150 EUR. 
  
 
 Artikel 2. 
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: 
- op de gemeentelijke website 
- ter plaatse aan de hondenlosloopweide; 

Motivering onthouding 

Raadslid Danny Jamers verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
Wij zijn wel voor het principe maar we onthouden ons wegens te klein, gebrek aan overleg en locatie. We vinden het 
jammer dat de meerderheid kiest voor een gemakkelijkheidsoplossing en niet voor een groen alternatief. 

__________ 
Raadslid Lo Guypen verantwoordt de onthouding van de fractie NIEUW Herk-de-Stad en de Onafhankelijke als 
volgt:  
De fractie NIEUW Herk-de-Stad en de Onafhankelijke is grote voorstander van een hondenlosloopweide. Wij 
betreuren wel dat het reglement dat vandaag ter goedkeuring voorligt voor interpretatie vatbaar is (concreet artikel 
4: is/zijn er al (een) hond(en) aanwezig op de hondenlosloopweide, dan wordt de toelating gevraagd aan de 
begeleider(s) van deze hond(en) of het mogelijk is de weide te betreden met de eigen hond/honden.) of zichzelf 
tegenspreekt in bepaalde artikels (concreet artikel 2: agressieve honden worden niet toegelaten.) versus artikel 6: 
een muilband is niet verplicht, tenzij voor honden met gekend agressief gedrag… 
Verder vinden wij de toegankelijkheid vanaf 8 uur ’s morgens te laat. Vele mensen laten ’s morgens hun hond 
vroeger uit maar kunnen dan niet op de losloopweide. 

________ 
Raadslid Gunter De Ryck verantwoordt de onthouding van de fractie Groen als volgt: 
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Ik sluit mij aan bij het eerste gedeelte van de motivering onthouding gegeven door Lo Guypen. 
_________ 

 
 

Staf 

Secretariaat 

15 Intergemeentelijke preventiewerking gezondheid. 

Feiten en context 

Overwegende dat Vlaanderen voorziet in een subsidie in het kader van een intergemeentelijke preventiewerking 
rond gezondheid. De taak van de lokale preventiewerker bestaat erin bij te dragen tot het realiseren van de 
beleidsdoelstellingen van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid. Elke preventiewerking kan autonoom 
bepalen op welke thema's en doelgroepen ze willen inzetten. De preventiewerker fungeert als trekker voor diverse 
initiatieven en kan rechtstreeks naar de burger werken. 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van 13 mei 2019 de intentieverklaring tot opstart van 
een interlokale preventieve gezondheidswerking goedkeurde en op 28 oktober 2019 zich akkoord verklaarde met de 
oprichting van een intergemeentelijke samenwerking rond preventieve gezondheid in de vorm van een interlokale 
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid met Alken, Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven. 
Omdat er veel linken zijn tussen deze intergemeentelijke preventiewerking gezondheid en de ELZ Herkenrode, is 
een alternatief scenario uitgewerkt. Het voorstel is om samen te werken met VZW ELZ Herkenrode waarbij de VZW 
fungeert als werkgever voor de intergemeentelijke preventiewerker. Binnen de Zorgraad van ELZ Herkenrode is er 
draagvlak voor dit scenario. 

Inhoudelijke motivering 

Vanuit ELZ Herkenrode is beslist om de intergemeentelijke preventiewerking gezondheid als een operationele 
doelstelling op te nemen in het beleidsplan van ELZ Herkenrode onder de strategische doelstelling: ELZ 
Herkenrode streeft naar tijdige, werkbare, integrale oplossingen vanuit een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid en partnerschap. Er wordt een preventief gezondheidsbeleid opgemaakt en uitgerold over het 
grondgebied van ELZ Herkenrode. Lokale accenten blijven uiteraard mogelijk. 
ELZ Herkenrode wordt werkgever voor de intergemeentelijke preventiewerker. De financiering van dit project 
gebeurt door zowel de lokale besturen als door Vlaanderen (50%-50%). De toekenning van middelen en de 
gevraagde cofinanciering wordt berekend met een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. De Vlaamse 
regering stort via Logo Limburg de middelen door naar VZW ELZ Herkenrode, De lokale besturen financieren 
rechtstreeks de VZW. 
VZW ELZ Herkenrode dient voor deze samenwerking een aparte boekhoudkundige cel op te richten om de 
toegekende middelen transparant te beheren. Daarnaast dient VZW ELZ Herkenrode de aansturing van de 
intergemeentelijke preventiewerking te delegeren naar de cluster lokale besturen om conform de Vlaamse richtlijnen 
te werken. 
In functie van dit scenario zijn 2 documenten opgemaakt. 
Vlaanderen vraagt een engagementsverklaring met betrekking tot de intergemeentelijke preventiewerker. Op basis 
van deze engagementsverklaring wordt de subsidie toegekend. Er ligt een 2-sporenplan voor. De intergemeentelijke 
preventiewerker start in de verschillende gemeenten met een werking rond geestelijke gezondheid. In deze corona-
tijd staat het geestelijk welbevinden van iedereen zwaar onder druk. Tegelijkertijd start een strategische oefening 
waarbij er een concreet actieplan met prioriteiten wordt opgemaakt voor de komende jaren. 
De samenwerking tussen de cluster lokale besturen en ELZ Herkenrode is in een samenwerkingsovereenkomst 
gegoten waarin de opdrachten en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven zijn. De cluster lokale besturen wordt 
aangeduid als beheerder voor de intergemeentelijke preventiewerking. Het is de bedoeling om op 1 oktober 2020 te 
starten met de intergemeentelijke preventiewerking. Er wordt gewerkt met een solidariteitsprincipe waarbij de 
intergemeentelijke preventiewerker in elke gemeente ongeveer evenveel actief is. De toegekende subsidiemiddelen 
en de co-financiering vanuit de lokale besturen omvatten de personeelskost van de intergemeentelijke 
preventiewerker. De werkingsmiddelen om initiatieven uit te rollen in elke gemeente, worden door de lokale 
besturen in de eigen meerjarenplanning voorzien. 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;  



21 
 

Gelet op het Besluit Vlaamse Regering van 5 april 2019 houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse 
regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's; 
Gelet op het Strategisch Plan Gezonder Leven (Goedgekeurd op Vlaamse Raad van 8 september 2017); 
Gelet op Regelgeving: bevoegdheid Artikel 40 §1 van het decreet lokaal bestuur Onder voorbehoud van andere 
wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
aangelegenheden, vermeld in artikel 2; 

Financiële impact 

Overwegende dat dit engagement een geraamde financiële tussenkomst van Herk-de-Stad van 4 159,00EUR 
impliceert gedurende de rest van de legislatuur. 
Overwegende dat deze samenwerking te kaderen is in de in het meerjarenplan 2020-2020 geformuleerde AP 1.7.: 
We voeren een actief en stimulerend gezondheidsbeleid waarin gezond bewegen en gezonde voeding centraal 
staan. 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad keurt de opstart van de intergemeentelijke preventiewerking gezondheid in samenwerking met 
ELZ Herkenrode goed en gaat akkoord om jaarlijks te voorzien in de gevraagde co-financiering. 
 
Artikel 2. 
De gemeenteraad keurt de engagementsverklaring, zoals toegevoegd in bijlage en die deel uitmaakt van deze 
beslissing, voor het aanvragen van de Vlaamse middelen goed. 
 
Artikel 3. 
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen en ELZ Herkenrode, zoals 
toegevoegd in bijlage, goed en mandateert de burgemeester en de algemeen directeur tot de ondertekening ervan. 
 
Artikel 4. 
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 het secretariaat. 
 

16 Goedkeuring huurovereenkomst huisvesting wijkpost politie. 

Feiten en context 

Overwegende dat de stad Herk-de-Stad het politiegebouw, gelegen aan de Guldensporenlaan 30 en 30+ in volle 
eigendom heeft verworven door de akte uit onverdeeldheidtreding zoals verleden op 28.06.2018. 
Overwegende dat in dit gebouw de wijkpost van de politiezone LRH gehuisvest is gebleven tot op heden; 
Overwegende dat de huurovereenkomst met de politiezone LRH voor de huisvesting van de wijkpost Herk-de-Stad 
werd goedgekeurd op de gemeenteraad 10.09.2018 zoals voorbereid door het college van burgemeester en 
schepenen in haar beslissing van 2 juli 2018. 
Overwegende dat evenwel het gebouw in volle eigendom verworven werd door het stadsbestuur van Herk-de-Stad 
met de intentie dit in te richten als administratief centrum voor de diensten van gemeente en OCMW. 
Overwegende dat in het MJP 2020-2025 zoals goedgekeurd 9 december 2019 een Actie 5.1.2. werd voorzien: 'We 
brengen de administratieve diensten samen in één administratief centrum aan de Guldensporenlaan. 
Overwegende dat conform de projectplanning opgemaakt door Fluvius NV, aangeduid als projectbegeleider, de 
verbouwingswerken aan dit gebouw starten vanaf 1 maart 2021 en dat op dat ogenblik het gebouw dient vrij 
gemaakt te zijn om deze verbouwingen mogelijk te maken; 
Overwegende dat de huurovereenkomst met de politie LRH werd opgezegd, waarbij een opzegtermijn van 6 
maanden diende in acht genomen te worden die evenwel kon verlengd worden met zes maanden in onderlig 
overleg; 
Overwegende dat het stadsbestuur er dan ook alle belang bij heeft dat elke verlenging van de opzegperiode kan 
worden vermeden; 
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Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat het opportuun is dat de wijkpost Herk-de-Stad van de politiezone LRH gehuisvest wordt in een 
gebouw gelegen in de centrumgemeente; 
Overwegende dat bij de goedkeuring van de huurovereenkomst met de politie LRH voor de huisvesting van de 
wijkpolitie de intentie werd ingeschreven gezamenlijk een alternatieve huisvesting te zoeken (tijdelijk of blijvend) 
voor de huisvesting van de wijkpost in de centrumgemeente gelet op hun opdracht. 
Overwegende dat een huisvesting van de wijkpolitie in het gebouw van het OCMW een aantal onmiskenbare 
voordelen heeft: 
-huisvesting van de wijkpolitie samen met de diensten van het OCMW in het gebouw gelegen aan de Dr. 
Vanweddingenlaan 21 is mogelijk 
-voor het huisvesten van de wijkpolitie in dit gebouw dringen zich weinig en zeker geen zware infrastructurele 
ingrepen op, niet op korte noch middellange termijn 
-het gebouw is zonder zware investeringen geschikt voor een huisvesting op langere termijn, termijn nodig voor het 
vrijmaken en herbestemmen van de site Chiro/BKO (Guldensporenlaan) 
-er zijn verschillende scenario's mogelijk op korte afstand voor het stallen van hun wagens en het bergen 
- er is voldoende bergruimte voor de fietsen 
-het gebouw is centraal gelegen met aansluiting op de kleine ring van waaruit snelle aansluiting op alle deeldorpen 
en Stevoort mogelijk is. 
-een gebouw met openbare dienstverlening die deels aansluiting vindt met de kernopdrachten van de wijkpolitie wat 
zorgt voor een hoge herkenbaarheid 
-het gebouw blijft een huuropbrengst hebben voor het lokaal bestuur en dit in afwachting van de uiteindelijke 
vermarkting of herbestemming; 
Overwegende dat door de verhuis van de wijkpolitie naar de huidige site van dienstverlening van het OCMW dit 
gebouw weliswaar langer in het patrimonium dient te blijven dan voorzien; 
Overwegende dat een tussentijdse herbestemming als politiekantoor ook opportuniteiten kan bieden naar een 
toekomstige herbestemming. 
Overwegende dat immers na verhuis van de diensten van het OCMW naar het NAC de wijkpolitie een grotere 
vloeroppervlakte zal innemen als voordien, maar dat andere nevenbestemmingen, voor zover verzoenbaar, 
mogelijks wel nog tot de mogelijkheden behoren en dat op dat ogenblik de huurovereenkomst wordt 
gehernegocieerd zowel naar gebruikte oppervlaktes als prijs. 
Overwegende dat het bestuur zich alleszins niet kan vinden in een scenario waarbij de wijkpolitie tijdelijk zou 
worden ondergebracht op het grondgebied van een andere gemeente, noch op een definitieve inplanting op een 
ander locatie dan deze aansluitend op de site van het nieuwe NAC voor gemeente en OCMW. 
Overwegende dat door een verhuis naar het gebouw van het OCMW te faciliteren deze risico's afgedekt worden en 
een terugkeer naar de site kan bedongen worden. 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de bevoegdheden 
van het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het decreet van 30 maart 2018 op de beleids- en beheerscyclus; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 en artikel 57; 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, 
en latere wijzigingen; 
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
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Akkoord te gaan met het verhuren van een gedeelte van het gebouw van het OCMW, gelegen aan de Dokter 
Vanweddingenlaan 24, meer bepaald van de kelder-, de gelijkvloerse verdieping en de tweede verdieping van het 
kantoorgebouw, zoals aangeduid op de verdiepingsplannen met de plattegronden van in roze kleur voor de 
gedeelten in exclusief gebruik en in oranje kleur voor de ruimten in gemeenschappelijk gebruik en dit voor de prijs 
van 2600 euro per maand vanaf 1 januari 2021. 
Artikel 2. 
De huurovereenkomst zoals toegevoegd als bijlage goed te keuren. 
Artikel 3. 
De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen over te gaan tot ondertekening van de huurovereenkomst. 
Artikel 4. 
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 het secretariaat. 
 

17 Fluvius Limburg. Algemene vergadering in buitengewone zitting op 9 
december 2020. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat. 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende 
vereniging Fluvius Limburg; 
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 9 september 2020 werd opgeroepen om deel 
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Limburg die op 9 december 2020 plaatsheeft om 
18u00 op Stayen, Voetbalstadion van Sint-Truiden, Tiensesteenweg 168, ingang W3 te 3800 Sint-Truiden, met 
volgende agenda: 

1. Aanpassen van de statuten als volgt: 
a. Wijziging van het doel/voorwerp 
b.  Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II  
      -    Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 
26, 27bis, 28, 29, 29bis, 30, 31, 34, 35, 38, 39  en bijlage 1, 1 bis, 2 en 3 
      -    Toevoegen van artikels 4bis, 20 bis, 29ter, 31bis  

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie 
Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 
5 bij authentieke akte te doen vaststellen 

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur 
opgestelde begroting 2021. 

4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 
5. Statutaire benoemingen. 
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
7. Statutaire mededelingen. 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief van 9 september 2020 
overgemaakt werd; 
Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun oorsprong vinden in de verplichte 
aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV): 
-          Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het nieuwe 
WVV. 
-          Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging. 
-          Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, met invoering van 
termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is 
zonder voorwerp geworden en vervangen door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening. 
-          Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke besluitvorming Raad van 
Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de Algemene Vergadering. 
-          In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure. 
Gelet op het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht: 
-          Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de reeds in de statuten 
opgenomen zetel. 
-          Invoeging en/of actualisering van een aantal definities. 
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-          Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid van het personeel 
van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. 
-          Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling. 
Gelet op het feit dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de inwerkingtreding van 
het WVV) enkele wijzigingen worden aangebracht; 
  
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet 
vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk; 
  
Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en richtlijnen via het 
Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en 
aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd 
om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend 
overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken. 
  
  
  

Wettelijke motivering 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
 Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 9 december 2020: 

1. Aanpassen van de statuten als volgt: 
a. Wijziging van het doel/voorwerp 
b. Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II  
      -    Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15,16bis, 17, 19, 24, 26, 
27bis, 28, 29, 29bis, 30, 31, 34, 35, 38, 39  en bijlage 1, 1 bis, 2 en 3 

      -    Toevoegen van artikels 4bis, 20 bis, 29ter, 31bis        
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie 
Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 
bij authentieke akte te doen vaststellen 
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur 
opgestelde begroting 2021. 
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 
5. Statutaire benoemingen. 
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
7. Statutaire mededelingen.  

Artikel 2 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Limburg met inbegrip van de 
voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Fluvius Limburg. 
  
Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Fluvius Limburg op 9 december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld 
of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing. 
  
Artikel 3.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering 
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde 
statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in 
geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de 
gemeente/stad) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst 
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‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van 
bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het 
digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 
  
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, ter attentie van het 
secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 
 

18 Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. Algemene vergadering in 
buitengewone zitting op 9 december 2020. Goedkeuring agenda en 
vaststelling van het mandaat. 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging; 
  
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 4 september 2020 werd opgeroepen om deel 
te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 9 
december 2020 plaatsvindt in Hotel Stayen, Tiensesteenweg 168 in 3800 Sint-Truiden; 
  
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief van 4 september 2020 
overgemaakt werd; 
  
Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in de verplichte aanpassing van de 
statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).  Daarnaast worden nog een 
aantal wijzigingen aangebracht: 
-          Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de maatschappelijke 
zetel 
-          Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het nieuwe 
WVV. 
-          Invoeging en/of actualisering van een aantal definities. 
-          Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling. 
  
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet 
vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk; 
  
Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en richtlijnen via het 
Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en 
aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd 
om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend 
overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken. 
  
  

  
  

Wettelijke motivering 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur; waarbij bepaald wordt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
  
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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Artikel 1 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging d.d. 9 december 2020 met als agendapunten: 

1. Aanpassen van de statuten als volgt: 

• Aanpassen van de titels van Hoofstukken I, II en III en schrappen van Hoofdstuk VI 

• Aanpassen van de bestaande artikels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ter, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 26bis, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 en bijlage 1 

• Toevoegen van een artikel 2bis 

• Schrappen van de bestaande artikelen 8bis, 9, 11bis, 27bis, 28, 29, 31, 32 en 33 

• Hernummeren van de volledige statuten. 
1. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie 

Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 
4 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en 
de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde budget 
2021. 

3. Statutaire benoemingen. 
4. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. 
Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 9 december 2020 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing. 
 
Artikel 3.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering 
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde 
statutenwijzigingen. Dit geeft het standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke 
algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente/stad) als een 
bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen 
inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde 
Buitengewone Algemene Vergadering. 
  
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be- slissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat 
(in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
 

Personeel 

19 Goedkeuring wijziging gezamenlijk organogram en 
personeelsbehoefteplan gemeente en OCMW Herk-de-Stad. 

Feiten en context 

Gelet op artikel 161 van het Decreet lokaal bestuur dat het volgende oplegt : 
-          De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk organogram van de 
diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. 
-          Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het 
lidmaatschap van het managementteam is verbonden. 
  
Gelet op het besluit van de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 maart 2019 houdende 
goedkeuring van het gezamenlijk organogram van het gemeentepersoneel met vermelding van de functies die deel 
uitmaken van het managementteam; 
  

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 februari 2018 houdende goedkeuring personeelsformatie van het 
gemeentepersoneel; 
  
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 december 2018 houdende aanpassing 
beslissing tot goedkeuring personeelsformatie OCMW Herk-de-Stad dd. 30 juli 2018; 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de aanpassing van het personeelsbehoefteplan werd uitgesteld tot na de aanstelling van de 
algemeen directeur; 
  
Overwegend dat het voorontwerp van het gewijzigd organogram, overeenkomstig artikel 171§4 van het decreet 
lokaal bestuur, wordt opgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam; 
  
Overwegende dat in het voorontwerp van gezamenlijk organogram : 
-          de cluster BURGERZAKEN wordt hernoemd naar LEVEN & ONDERNEMEN met hieronder de dienst 
burgerzaken en de dienst lokale economie, 
-          de dienst dienstencentrum wordt gepositioneerd onder de cluster WELZIJN omwille van de diverse 
raakvlakken in de operationele en strategische werking, 
-          de functie van stafmedewerker/projectbegeleider wordt ingevoegd onder de afdeling INTERNE 
ONDERSTEUNING, rechtstreeks onder de algemeen directeur in uitvoering van de beslissing van het vast bureau 
van 17 februari 2020; 
  
Overwegende het voorstel van gezamenlijk personeelsbehoefteplan, samen met de lijst van de voorgestelde 
wijzigingen die grotendeels bestaan uit: 
-          het schrappen van een aantal statutaire functies om deze om te zetten naar dezelfde functies in contractueel 
dienstverband, 
-          het overhevelen van een aantal functies van OCMW naar stadsbestuur; 
-          verschillende aanpassingen om een aantal reeds bestaande tijdelijke situaties te bestendigen, 
-          de creatie van een aantal bevorderingsmogelijkheden (upgrades) om het verloningsniveau van een aantal 
functies in overeenstemming te brengen met de functie-inhoud en het verantwoordelijkheidsniveau; 
Overwegende dat vanuit de bestaande situatie - zoals hieronder weergegeven in de eerst twee kolommen - de 
voorgestelde aanpassingen resulteren in een wijziging van het aantal VTE’s zoals weergegeven in de laatste twee 
kolommen voor stad en OCMW: 

Vastbenoemd stad OCMW stad OCMW 

algemeen directeur 1 0 1 0 

financieel directeur 1 0 1 0 

afdelingshoofd/projectbegeleider 3 1 3 2 

diensthoofd 2 1 2 0 

deskundige 4,5 1 3 1 

hoofdmedewerker 1 0 1 0 

medewerker 5,5 2 5 1 

ploegverantwoordelijke 0 0 0 0 

assistent 4 0 2 0 

beambte 0 0 0 0 

totaal 22 5 18 4 

          

Contractueel stad OCMW stad OCMW 

afdelingshoofd 3 0 3 0 

deskundige 13,5 7 17,6 8 

ploegverantwoordelijke 0 1 0 0 

medewerker 22,5 13,3 23 13,3 

assistent 26,25 5,7 29 3,7 

beambte 17,25 1 19 1 

totaal 82,5 28 91,60 26 

          

Algemeen totaal 104,5 33 109,6 30 

  
Overwegende de bespreking binnen het managementteam van 29 januari en 19 februari 2020; 
  



28 
 

Overwegende de beslissing van het college van burgemeester schepenen en het vast bureau van 28 september 
2020 houdende principiële goedkeuring wijziging gezamenlijk personeelsbehoefteplan en wijziging gezamenlijk 
organogram voor gemeente en OCMW; 
  
Overwegende de onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties op 4 maart 2020; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

Financiële impact 

Overwegende dat dit gewijzigd personeelsbehoefteplan geen bijkomende aanwervingen met zich meebrengt; 
Overwegende dat de effectieve invulling van de diverse bevorderingsmogelijkheden met de hieraan gekoppelde 
meer-uitgaven in verhouding tot de reeds gekende minder-uitgaven wegens pensionering en afvloeiing momenteel 
resulteren in een vermoedelijk overschot op vlak van personeelsuitgaven; 
Overwegende het overzicht in bijlage; 
 
Stemming: 
Met 19 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi 
Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Tim Raskin, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen), 4 
onthoudingen (Michel Laenen, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het gewijzigd gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW Herk-de-Stad, zoals toegevoegd in bijlage, goed 
te keuren. 
  
Artikel 2. 
Het nieuwe gezamenlijke personeelsbehoefteplan van gemeente en OCMW Herk-de-Stad, zoals toegevoegd in 
bijlage, goed te keuren. 
  
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 Dienst Personeel. 

Motivering onthouding 

Raadslid Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
Vanuit de oppositie hebben wij op dit ogenblik onvoldoende zicht op de personeelsbehoefte en het bijbehorende 
organogram. 

________ 
 

 

Kennisname 

20 Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 

 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van: 
- de notulen raad van bestuur van Fluvius Limburg op 12 mei 2020, 
- de notulen raad van bestuur van Fluvius Limburg op 17 juni 2020, 
- de notulen raad van bestuur van Fluvius Limburg op 26 juni 2020 om 14u, 
- de notulen raad van bestuur van Fluvius Limburg op 26 juni 2020 om 20.20u, 
- de notulen van de algemeen vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Limburg op 26 juni 2020, 
- de notulen RBC Zuid-West Fluvius Limburg op 29 januari 2020, 



29 
 

- de notulen RBC Oost Fluvius Limburg op 28 januari 2020, 
- de notulen RBC Noord Fluvius Limburg op 27 januari 2020. 
 

21 Kennisname briefwisseling. 

Feiten en context 

Er is geen briefwisseling gericht aan de voorzitter ter kennisname. 
  
 
Beslissing: 
 
 

Bijkomend agendapunt 

22 Bijkomend agendapunt N-VA: Onveilige situatie in de Pikkeleerstraat te 
Herk-de-Stad. 

Feiten en context 

Voor dit agendapunt heb ik me gebaseerd op een mail die de voltallige gemeenteraad eind juni in de mailbox kreeg. 
De bezorgde Herkenaar wil het bestuur graag duiden op enkele onveilige verkeerssituaties die ontstaan in de 
Pikkeleerstraat. Deze straat wordt door heel wat fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers gebruikt. Tegelijk is er 
een sterke toename van auto’s en vrachtwagen in de straat, waardoor er vrijwel dagelijks onveilige verkeerssituaties 
ontstaan voor de zwakke weggebruiker. 
Naast de toename van het verkeer stellen buurtbewoners ook regelmatig overdreven snelheden vast, snelheden die 
niet thuishoren in een straat waarin zowel een park, speeltuin, sportaccommodatie, rustoord en het stadhuis liggen. 
Ik geef graag even een korte opsomming van de verschillende onveilige situaties die de inwoner ziet ontstaan op de 
Pikkeleerstraat: 

• Talrijke auto’s nemen de verkeersremmers ter hoogte van het stadhuis in de tegengestelde richting, en dit in 
beide richtingen. 

• Heel wat voetgangers en fietsers komen in een conflictsituatie op het voetpad terecht door de onduidelijke 
signalisatie. 

• Het voetpad is in slechte staat en is gevaarlijk voor mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen. 

• Bij de herstellingswerken aan het asfalt heeft men de belijning op de hoek Pikkeleerstraat - Kleine 
Hoolstraat niet terug aangebracht.  

• Er ontbreekt een signalisatiebord dat  “voorrang van rechts” aangeeft aan de kant van de Kleine Hoolstraat 
richting Pikkeleerstraat, wat dagelijks voor gevaarlijke situaties zorgt. 

Onze fractie heeft hierover de volgende vragen voor het gemeentebestuur: 

• Kreeg deze inwoner een antwoord op zijn vragen? Hoe luidde dit antwoord? 

• Wat denkt het stadsbestuur te doen aan deze onveilige situaties? 

• Een reden voor enkele gevaarlijke situaties is de onduidelijke signalisatie. Zal het gemeentebestuur stappen 
ondernemen om dit te verbeteren? 

• Wat zal het gemeentebestuur doen aan de slechte staat van het voetpad? Kan het dit op korte termijn 
aanpakken? 

Gelet op het antwoord gegeven door schepen Mark Vanleeuw op deze vragen: 

• Kreeg deze inwoner een antwoord op zijn vragen? Hoe luidde dit antwoord? 
Mail werd doorgestuurd aan de technische dienst, hoofd TD, mobiliteitsambtenaar en naar de medewerker 
mobiliteit. 
Deze inwoner kreeg een antwoord, dezelfde dag als zijn mail, op zijn vragen en luidt als volgt: Hierbij 
opdracht aan de technische dienst om op korte termijn gepaste maatregelen te nemen inzake 
wegsignalisatie en verbetering van het voetpad. Voor wat betreft het links nemen van de middengeleider dat 
laat ik voor rekening van de onverlaten die dit doen. Voor wat betreft de overdreven snelheid vraag ik de 
cijfers op van de V85 toen er een laatste keer smileys hingen. Met vriendelijke groeten Mark Vanleeuw 
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• Wat denkt het stadsbestuur te doen aan deze onveilige situaties? 
De situatie op het kruispunt Kleine Hoolstraat - Pikkeleerstraat is al tweemaal besproken geweest op de 
verkeerscommissie. Het is te zeggen op 11 december 2018 over het kruispunt van de Rummenweg met de 
Pikkeleerstraat met de vraag of er een verkeersspiegel kan geplaatst worden op dat kruispunt. Dit heeft een 
negatief advies gekregen. Op 4 februari 2020 is over het fietsverkeer vanuit de Pikkeleerstraat gesproken, 
dat zou verdrukt worden op het geschrankte kruispunt met de Kleine Hoolstraat en geen 
uitwijkmogelijkheden zou hebben met de hoge borduren. Er is gezegd dat iedere verdere ingreep op dat 
kruispunt de kwaliteit op dat kruispunt geenszins ten goede komt. 
 
 

• Een reden voor enkele gevaarlijke situaties is de onduidelijke signalisatie. Zal het gemeentebestuur stappen 
ondernemen om dit te verbeteren? 
Er is één verkeersbord omwille van het feit dat dit ooit is omvergereden op de hoek van de Pikkeleerstraat 
met de Rummenweg terug geplaatst. Er is een voorrangsbord geplaatst op het einde van de Hoolstraat met 
de Pikkeleerstraat. Wat er niet gebeurd is, is de belijning wat te wijten is aan een panne van de 
belijningsmachine en afwezigheid van de 2 betrokken ambtenaren. Dit jaar zullen er geen verfwerken 
uitgevoerd kunnen worden in eigen beheer. De Sint Andrieskruisen zullen wel nog altijd op dat soort 
kruispunten getekend worden. Vandaar het advies van de verkeerscommissie om daar geen verdere 
maatregelen te doen. 
 

• Wat zal het gemeentebestuur doen aan de slechte staat van het voetpad? Kan het dit op korte termijn 
aanpakken? 
Binnen de maand of zelfs binnen de veertien dagen werd het voetpad aangepakt. Door de zetting van de 
grond kreeg je een overlangse groef tussen de borduur en de kasseien van het voetpad wat er ooit is 
aangelegd. De kasseien zijn terug opnieuw gelegd zodanig dat die voeg weg was. Voordat de maand juli 
om was, was is die situatie gecorrigeerd. 

 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vragen van N-VA en de antwoorden hierop gegeven door schepen Mark Vanleeuw. 
 

23 Bijkomend agendapunt N-VA: Investeringen voetbal Herk-de-Stad. 

Feiten en context 

Via de sociale media mochten we vernemen dat er vergevorderde plannen zijn inzake de investeringen in het 
Herkse voetbal. 
CD&V verkondigde als eerst op 18 september het volgende: “Zowel de investeringen in Schulen voor onze 
jeugdspelers als een kunstgrasveld voor Herk FC blijken een haalbare kaart.” 
Op 23 september in de voormiddag volgt een nog concreter bericht vanuit Open Vld: “Het schepencollege heeft 
onder impuls van schepen van sport Gert Vandersmissen beslist om de financiële middelen vrij te geven voor de 
broodnodige investeringen in voetbalaccommodatie. 

1. Renovatie van de accommodatie op de site in Schulen naar een modern en comfortabel complex met 8 
kleedkamers en een kantine voor 120 personen. 

2. De aanleg van een kunstgrasveld op de site van Herk.” 
Men spreekt ook van een zichtbare vooruitgang op korte termijn. 
Diezelfde avond op 23 september volgt s.pa met volgend bericht: “Nieuwbouw kantine en 8 kleedkamers voor 
jeugdsite in Schulen. Kunstgrasveld voor site Herk FC.” 
Als gemeenteraadslid kan ik alleen maar toejuichen dat er eindelijk wat beweging komt in dit dossier. Toch stelt 
onze fractie zich heel wat vragen bij de manier waarop de meerderheidspartijen hierover communiceren. Het gaat 
hier om een dossier ter waarde van 1,2 miljoen euro. Voor een gemeente als Herk-de Stad is dit een grote 
investering, die weliswaar broodnodig is. 
Wanneer men de regels van de democratie zou respecteren, had men de gemeenteraad wel kunnen inlichten over 
de plannen. Ik betreur dan ook ten zeerste het gebrek aan respect ten opzichte van deze gemeenteraad en vind het 
bijzonder jammer dat dit dossier zelfs helemaal niet geagendeerd staat op deze raad. 
Daarom hebben wij vanuit de N-VA-fractie de volgende vragen: 
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• Klopt het dat er al verregaande plannen zijn rond de bouw van een voetbalcomplex op de site van Schulen 
en een kunstgrasveld op de site van Herk? Gaat het dan over een nieuwbouw of eerder over een renovatie-
project zoals Open Vld aangaf? Onze fractie had hieromtrent graag een duidelijk overzicht gekregen. 

• Welk bedrag is voorzien voor de site van Herk FC en welk bedrag is er voorzien voor de site in Schulen? 

• Op Facebook spreekt Open Vld over een kantine voor 120 personen, wat ongeveer de capaciteit is van de 
huidige kantine. Maar in het verleden is meermaals gebleken dat deze capaciteit onvoldoende is. Op basis 
van welke gegevens is dit aantal bijgevolg bepaald? Waarop baseert het gemeentebestuur zich? 

Gelet op het antwoord van schepen Gert Vandersmissen op deze vragen: 

• Klopt het dat er al verregaande plannen zijn rond de bouw van een voetbalcomplex op de site van Schulen 
en een kunstgrasveld op de site van Herk? Gaat het dan over een nieuwbouw of eerder over een renovatie-
project zoals Open Vld aangaf? Onze fractie had hieromtrent graag een duidelijk overzicht gekregen. 
In de zitting van het schepencollege van 21 september 2020 werd beslist het geld van de 
investeringsenveloppe van het meerjarenplan 2020-2025 onder noemer A 4.1.1 ter beschikking te stellen 
aan Herk FC en de Jeugdvoetbal van Schulen en hebben hier een hoofdorde aan gegeven. Dit is 
omschreven als een renovatie, dit kan ook perfect een nieuwbouw worden van de accommodatie in Schulen 
met als richtlijn, 120 personen voor de kantine met 8 kleedkamers en een kunstgrasveld in Herk-de-Stad. In 
ondergeschikte orde hebben we eraan gekoppeld mits de budgetten het toelaten een uitbreiding van de 
parking in Schulen en een kleine renovatie van de site in Herk-de-Stad zijnde de kantine en de 
kleedkamers. De tussenkomst van het bestuur blijft beperkt tot het budget dat we voorzien hebben. Er zijn 
nog geen verregaande plannen, er is wel een werkgroep samengesteld die momenteel alles aan het 
oplijsten is en plaatsbezoeken aan het doen is maar er zijn nog geen verregaande plannen. 
 

• Welk bedrag is voorzien voor de site van Herk FC en welk bedrag is er voorzien voor de site in Schulen? 
We zullen de enveloppe gebruiken op de beide sites. Dit bedraagt 1,2 miljoen euro in het totaal. We zullen 
ons niet vastpinnen op bedragen per site; alles zal nog onderhandeld en bekeken worden. Het bedrag van 
1,2 miljoen euro is een schatting van twee jaar geleden, 800.000 euro voor een nieuwbouwaccommodatie 
en 400.000 euro voor een kunstgrasveld. We pinnen ons niet hierop vast maar alles zal afhangen van de 
besprekingen tussen de clubs. 
 

• Op Facebook spreekt Open Vld over een kantine voor 120 personen, wat ongeveer de capaciteit is van de 
huidige kantine. Maar in het verleden is meermaals gebleken dat deze capaciteit onvoldoende is. Op basis 
van welke gegevens is dit aantal bijgevolg bepaald? Waarop baseert het gemeentebestuur zich? 
120 personen werd ons aangereikt door de jeugdvoetbalclub en kan je terugvinden in alle verslagen van de 
werkgroep. Vermoedelijk gaat het niet om een definitief getal maar dat zal duidelijk worden in verdere 
onderhandelingen. Verder zijn er nog geen concrete plannen. 

 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vragen van N-VA en de antwoorden hierop gegeven door schepen Gert Vandersmissen. 
 

24 Bijkomend agendapunt N-VA: Bindend sociaal objectief. 

Feiten en context 

Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom 
een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Dat objectief houdt in dat elke gemeente binnen een vastgestelde 
termijn een aantal bijkomende sociale huurwoningen moet realiseren. Herk-de-Stad werd in de laatste 
voortgangsrapportage ingedeeld bij categorie 2, wat betekent dat Herk-de-Stad het vooropgestelde groeipad niet 
volgt. 
Op de gemeenteraad van 14 september vroeg ik naar het plan van aanpak dat het gemeentebestuur voor 8 oktober 
2020 aan Wonen Vlaanderen moest bezorgen. In dat plan van aanpak moet het bestuur tonen hoe het alsnog de 
doelstellingen van Wonen Vlaanderen zal behalen. Het antwoord luidde toen dat de vraag te vroeg kwam en dat dit 
plan nog uitgewerkt moest worden. 
Ik heb hierover de volgende vragen voor het bestuur: 

• De gemeente Herk-de-Stad moest voor 8 oktober een plan van aanpak aan Wonen Vlaanderen bezorgen. 
Is die deadline gehaald? 

• Welke maatregelen staan er in dat plan van aanpak? Op welke manier wil het gemeentebestuur met andere 
woorden categorie 2a bereiken? 
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Gelet op het antwoord gegeven door schepen Marijke Berden: 

• De gemeente Herk-de-Stad moest voor 8 oktober een plan van aanpak aan Wonen Vlaanderen bezorgen. 
Is die deadline gehaald? 
Het plan van aanpak werd tijdig bezorgd aan Wonen Vlaanderen. Wij hebben een ontvangstmelding 
gekregen op 8 oktober 2020. 

• Welke maatregelen staan er in dat plan van aanpak? Op welke manier wil het gemeentebestuur met andere 
woorden categorie 2a bereiken? 
Op het schepencollege van 28 september 2020 werd het plan van aanpak goedgekeurd. De maatregelen 
die in het plan van aanpak staan kan je hierin terugvinden. 

 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vragen van N-VA en de antwoorden hierop gegeven door schepen Marijke Berden. 
 

25 Bijkomend agendapunt N-VA: Graveren en labelen van fietsen. 

Feiten en context 

Op de GR van maandag 09 september 2019 bracht de N-VA fractie een agendapunt aan ivm graveren en labelen 
van fietsen. 
Méér dan één jaar later willen we even vernemen welke acties de gemeente heeft ondernomen om zijn beloftes 
waar te maken. 
Als geheugensteuntje, de belofte die toen werd gemaakt via een amendement door de heer Marc Vanleeuw. 
De gemeenteraad vraagt met aandrang dat de politiezone regio Limburg Hoofdstad een frequent moment voor 
fietsengravering in Herk-de-Stad voorziet naar analogie van de gemeente Lummen. Hiernaast zal de gemeente het 
initiatief nemen om aanvullende graveeracties te organiseren. 

1. Zijn er frequente momenten voor fietsgravering/labeling in Herk-de-Stad? 
2. Heeft de gemeente het initiatief genomen om aanvullende graveeracties te organiseren? 
3. Is deze vraag met aandrang aan de politiezone regio Limburg Hoofdstad gesteld? 

-       Zo ja, in welke vorm: mondeling, telefonisch of via mail? 
-       Wat was het ontvangen antwoord? 
        4. Indien er tot nu toe nog niets gebeurd zou zijn (wat ik niet verhoop) wat, waar en wanneer wordt deze belofte 
dan ingelost? 
Gelet op het antwoord gegeven door  burgemeester Bert Moyaers op deze vragen: 

1. Zijn er frequente momenten voor fietsgravering/labeling in Herk-de-Stad? 
In najaar 2019 werd de vraag gesteld en dit werd voorgelegd aan het politiecollege van 2 december 2019. 
Er werd toen een principiële beslissing genomen wat betreft vrijwilligerswerking bij de politiezone LRH 
omdat veiligheid een gedeelde zorg is van zowel overheid, politie en de inwoners zelf. Wat betreft de 
betrokkenheid van de bevolking inzake aanpak criminaliteit, preventie, overlast en verkeersonveiligheid te 
gaan verhogen. Dat is zo opgenomen in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 waarbij burgerparticipatie 
wordt gepromoot. LRH gaat op zoek naar vrijwilligers voor verschillende functies zoals fietsgraveerders, 
verkeersmedewerkers, diefstalpreventieadviseurs e.a. . Voor elke functie diende een functieprofiel en een 
taakomschrijving worden opgesteld. Voor elke functie diende een specifieke opleiding gevolgd worden 
voordat de functie kan aangevat worden. Er werd door LRH een stappenplan opgesteld met in eerste 
instantie oproep via lokale infobladen, sociale media,  e.a., infoavonden in januari, februari 2020, selecteren 
van de vrijwilligers door middel van een schriftelijke proef en een motiveringsgesprek. LRH heeft contact 
opgenomen met de verschillende gemeenten met de vraag dit te publiceren in hun infobladen maar 
aangezien er enkele gemeenten pas een infoblad hadden na de geplande infoavonden in januari en februari 
dienden deze al zeker verschoven te worden naar maart en april. De selectieprocedure kan pas opgestart 
worden na de infoavonden. Helaas heeft de lock down ten gevolge van de coronacrisis ertoe geleid dat de 
infoavonden pas in juli kunnen doorgaan. De weerhouden kandidaat-vrijwilligers na de infosessies werden 
gescreend. Op het politiecollege van 3 augustus werden 3 vrijwilligers aangeduid voor het graveren van 
fietsen. Er werd op 20 augustus door LRH contact opgenomen met de algemeen directeur om een afspraak 
te maken voor de opleiding van de graveermachine. De vrijwilligers volgen intussen de opleiding in Lummen 
en zullen dus vermoedelijk kortelings beginnen met graveren. 
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2. Heeft de gemeente het initiatief genomen om aanvullende graveeracties te organiseren? 
De graveeracties zullen aanvatten na de opleiding die momenteel lopende is. 
 

3. Is deze vraag met aandrang aan de politiezone regio Limburg Hoofdstad gesteld? 
-       Zo ja, in welke vorm: mondeling, telefonisch of via mail? 
-       Wat was het ontvangen antwoord? 
Zie antwoord gegeven onder vraag 1 en 2. 
 

       4. Indien er tot nu toe nog niets gebeurd zou zijn (wat ik niet verhoop) wat, waar en wanneer wordt deze belofte 
dan ingelost? 
          De vrijwilligers zijn intussen volop bezig met de opleiding; wel later dan initieel verwacht werd.  
 
 
 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vragen van N-VA en het antwoord hierop gegeven door burgemeester Bert Moyaers. 
 

26 Bijkomend agendapunt Groen: Opmaak hemelwaterplan. 

Feiten en context 

De klimaatverandering doet zich meer en meer voelen. De afgelopen zomers werden gekenmerkt door lange 
periodes zonder neerslag, terwijl in de korte neerslagperiodes de buien steeds feller werden. Zowel de droogte als 
de overvloedige regenval kunnen voor problemen zorgen. 
Het is belangrijk dat hemelwater in een eerste fase wordt vastgehouden (en hergebruikt). Infiltreren en – in laatste 
instantie – vertraagd afvoeren zijn de volgende stappen in het doordacht omgaan met hemelwater. Een 
hemelwaterplan is een middel dat het gemeentebestuur en de rioolbeheerders hierbij kan helpen. 
De doelstelling van een hemelwaterplan is om een integrale ruimtelijke visie uit te werken over waar en hoe het 
hemelwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken kan worden 
ter plaatse gehouden, geïnfiltreerd en vertraagd afgevoerd en waar ruimte voor water moet gecreëerd worden. 
Afgelopen zomer werd in kaart gebracht wat de stand van zaken was i.v.m. de opmaak van hemelwaterplannen in 
de Vlaamse gemeenten. De gemeente Herk-de-Stad liet optekenen dat de gemeente nog niet beschikte over een 
hemelwaterplan, maar dat ze wel voorzag in de opmaak van een basishemelwaterplan en een 
detailhemelwaterplan. 
Fluvius heeft voor de gemeenten die hun riolering hebben overgedragen een gratis aanbod voor de opmaak van 
een hemelwaterplan. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat schepenen Ector en Vanleeuw toelichten dat Fluvius de opmaak van een basis- en 
detailhemelwaterplan op eigen initiatief opmaakt voor alle gemeenten die hun riolering hebben overgedragen en 
Fluvius in hun bericht van 8 oktober 2020 bevestigen dat er vanuit de besturen geen beslissing of initiatief dient 
genomen. De start van de opmaak van de plannen is door Fluvius voorzien in begin 2021. 

Wettelijke motivering 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
De wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van oppervlaktewater tegen verontreiniging en latere wijzigingen; 
Het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen; 
Het decreet van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, zoals gewijzigd; 
De Europese kaderrichtlijn Water; 
Het decreet van de Vlaamse regering van 8 juni 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 
Het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van de regels voor de scheiding 
tussen de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de 
zoneringsplannen; 
Blue Deal ‘De strijd tegen droogte en waterschaarste’ – Prioriteit n° 1 ‘Openbare besturen geven het goede 
voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving’. 
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Stemming: 
Met 7 stemmen voor (Lo Guypen, Michel Laenen, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny 
Franssen, Gunter De Ryck), 16 stemmen tegen (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert 
Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, 
Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Ludo Knaepen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het voorstel van de GROEN-fractie  "De gemeenteraad geeft de opdracht aan het schepencollege om over te gaan 
tot het opmaken van een basishemelwaterplan en een detailhemelwaterplan voor het volledige grondgebied van 
Herk-de-Stad en maakt hiervoor gebruik van het gratis aanbod van Fluvius." wordt verworpen omdat het zonder 
voorwerp is door het initiatief van Fluvius. 
 

27 Bijkomend agendapunt Groen: Olmenhof 

Feiten en context 

Het College van Burgemeester en Schepenen verleende op 17 augustus 2020 een vergunning aan de gemeente 
Herk-de-Stad voor het oppompen van maximaal 4.999 m³/jaar in het Olmenhof, ondanks de negatieve adviezen van 
de eigen omgevingsambtenaar, de Vlaamse Milieumaatschappij en Onroerend Erfgoed. 
De beroepsprocedure liep tot 25 september 2020 
  
Vragen 

1. Werd er beroep aangetekend tegen de verleende vergunning? 
2. Hoeveel beroepen werden er ingediend tegen de verleende vergunning? 
3. Door wie of welke instanties werd er beroep ingediend? 
4. Wanneer staat de behandeling van het beroep ingepland? 

Gelet op het antwoord gegeven door schepen Guido Ector 
1. Werd er beroep aangetekend tegen de verleende vergunning? 

Ja 
 

2. Hoeveel beroepen werden er ingediend tegen de verleende vergunning? 
Er is 1 beroep aangetekend binnengekomen bij de deputatie. 
 

3. Door wie of welke instanties werd er beroep ingediend? 
Beroep van de Limburgse Milieukoepel. 
 

4. Wanneer staat de behandeling van het beroep ingepland? 
De deputatie heeft intussen nog niet te kennen gegeven of het beroep volledig en ontvankelijk is. 

 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vragen van de fractie Groen en het antwoord hierop gegeven door schepen Guido Ector. 
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