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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
 
PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van de gemeenteraad 09 november 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 

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd / 

Afwezig / 

 
DE GEMEENTERAAD 

In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, wordt volgend 
agendapunt toegevoegd door raadslid Karolien Grosemans namens de N-VA-fractie: 

• Het aanbrengen van C02-meters in klaslokalen 
____________ 

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: 

• Handhaven van de coronamaatregelen 
__________ 

In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, wordt volgend 
agendapunt toegevoegd door raadslid Michel Laenen namens de N-VA-fractie: 

• Het Charter Werftransport voor een veilige schoolomgeving 
____________ 

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: 

• Pesticidegebruik 
__________ 

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

 
Openbaar 

Vorig verslag 

1 Goedkeuring vorig verslag. 

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

Feiten en context 

Gelet op de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 12 oktober 2020; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 32; 
Gelet op het voorinzagerecht; 
Na beraadslaging; 

Amendementen 
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Gelet op het feit dat raadslid Karolien Grosemans volgende opmerking heeft bij het verslag: 
Bij agendapunt 24 wordt verwezen naar de vragen van de N-VA en de antwoorden hierop gegeven door schepen 
Marijke Berden. 
Opmerking hierbij is dat schepen Berden helemaal geen antwoorden gegeven heeft maar verwezen heeft naar een 
verslag van een schepencollege van 28 september 2020; 
Oorspronkelijk beslissend gedeelte: 
De ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 12 oktober 2020 zonder opmerkingen goed te keuren. 
te wijzigen naar: 
De ontwerpnotulen worden goedgekeurd mits volgende aanpassing: 
In agendapunt 24 wordt volgende zin: 
Kennis te nemen van de vragen van N-VA en de antwoorden hierop gegeven door schepen Marijke Berden 
vervangen door: 
 
Kennis te nemen van de vragen van N-VA. De bevoegde schepen Marijke Berden geeft geen toelichting maar 
vraagt aan de gemeenteraadsleden om het niet ter beschikking zijnde verslag van het schepencollege van 28 
september zelf te lezen. 
 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot amendering van het 
beslissend gedeelte op verzoek en volgens voorstel van raadslid Karolien Grosemans waarbij een ja-stem de 
aanpassing van het verslag ondersteunt en een neen-stem de aanpassing verwerpt;  
  
Gelet op de uitslag van de stemming van het voorstel tot aanpassing van het verslag door toevoeging een 
opmerking en vaag tot aanpassing van agendapunt 24 volgens voorstel van raadslid Karolien Grosemans: 
- 7 stemmen voor: raadsleden Guypen, Laenen, Grosemans, Jamers, Raskin, Franssen en De Ryck 
- 14 stemmen tegen:burgemeester: Moyaers, schepenen: Vanleeuw, Berden Marijke, Vandersmissen, Ector, 
Gruyters; raadsleden: Vandenrijt, De Waele, Graulus, Durwael,  Appeltans, Hayen, Knaepen en Michiels. 
De vraag tot aanpassing van het verslag door raadslid Karolien Grosemans wordt verworpen. 
Derhalve wordt het verslag goedgekeurd. 
 
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), 5 stemmen tegen (Lo Guypen, Michel Laenen, Tim Raskin, Johny 
Franssen, Gunter De Ryck), 2 onthoudingen (Karolien Grosemans, Danny Jamers) 
 
Beslissing: 
 
De raad beslist de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 12 oktober 2020 zonder opmerkingen goed te keuren. 

Motivering onthouding 

Raadslid Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding, ook in naam van Danny Jamers, als volgt: 
De bevoegde schepen Marijke Berden weigerde te antwoorden op het extra agendapunt 24 (BSO) van de N-VA-
fractie. Mevrouw Berden verwees naar het verslag van het CBS van 28 september en vroeg de raadsleden dit zelf 
te lezen. Het vernoemde verslag was echter niet in het bezit van de raadsleden. De schepen weigerde een 
toelichting en schond hiermee het democratisch recht van de leden om het bestuur te ondervragen. Deze 
betreurenswaardige gang van zaken blijkt niet uit het verslag. Vandaar onze onthouding.  

__________ 
 

 

Financiën 

2 Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-
West Limburg voor het jaar 2021. 

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

Feiten en context 
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Elke gemeenteraad dient in haar begroting de gemeentelijke dotatie te voorzien aan de hulpverleningszone Zuid-
West Limburg.  
De gemeentelijke dotatie wordt bepaald als het aandeel volgens de verdeelsleutel in de begroting van de 
hulpverleningszone. 
De raming van de totale gemeentelijke dotatie in de begroting 2021 voor de hulpverleningszone Zuid – West 
Limburg werd door de zoneraad van 12 oktober 2020 vastgelegd op 16.961.514,28€. 

Wettelijke motivering 

De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen, inzonderheid artikels 67, 68 en 
120 en volgende. 
De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 
en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszones;  
  

Financiële impact 

Gelet op de verdeelsleutel in de hulpverleningszone Zuid - West Limburg en de raming van de begroting 2021 wordt 
de gemeentelijke dotatie van de gemeente Herk-de-Stad bepaald op 518.818,35 €. 
Gelet dat deze middelen voorzien zijn in het meerjarenplan 2020-2025 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Gelet op de verdeelsleutel in de hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de raming van de begroting 2021 van de 
hulpverleningszone, wordt de gemeentelijke dotatie 2021 aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg vastgelegd 
op 518.818,35 €. 
Artikel 2. 
De gemeentelijke bijdrage wordt voorzien op de gemeentelijke begroting 2021. 
 

3 Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek O.L.V. 
Geboorte Berbroek. 

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

Feiten en context 

Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek goedgekeurd door de kerkraad 
van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek op 3 juni 2019; 
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek goedgekeurd na aanpassing van 
de exploitatietoelage door de gemeenteraad in zitting van 18 november 2019; 
Gelet op de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de kerkraad van kerkfabriek O.L.V. 
Geboorte Berbroek op 22 juni 2020; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het gunstig advies van het Bisdom van Hasselt van 6 oktober 2020; 
Overwegende dat in de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek de 
exploitatietoelagen worden aangepast zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 november 2019 zijnde voor 
2020: 4.563,85 EUR; voor 2021: 13.782,34 EUR; voor 2022: 13.727,24 EUR; voor 2023: 13.600,07 EUR; voor 
2024: 13.395,16 EUR en voor 2025: 13.156,77 EUR; 
Overwegende dat er noch in het meerjarenplan noch in de wijziging van het meerjarenplan een investeringstoelage 
wordt gevraagd; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 
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Gelet op artikel 43 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de omzendbrieven betreffende de boekhouding van de eredienst, van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en 
Personeel; 

Financiële impact 

Gelet op de exploitatietoelage voor 2020 van 4.563,85 EUR; voor 2021 : 13.782,34 EUR; voor 2022 : 13.727,24 
EUR; voor 2023: 13.600,07 EUR; voor 2024:13.395,16 EUR en voor 2025: 13.156,77 EUR; 
Gelet dat er geen investeringstoelage wordt gevraagd; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek goed te keuren omdat de 
exploitatietoelagen voor de jaren 2020 tot en met 2025 overeenstemmen met de bedragen voorzien in het 
meerjarenplan van de gemeente voor kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 
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 de dienst financiën. 
 

4 Goedkeuring budgetwijziging kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 

Jessie Schrijvers, Johny Franssen, Raadsleden is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

Gelet op de door de kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek voorgestelde budgetwijziging nr. 1 – dienstjaar 2020 
goedgekeurd door de kerkraad op 14 september 2020; 
Gelet dat kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage vraagt, noch als 
exploitatietoelage noch als investeringstoelage; 
  

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de beleidsnota bij de vermelde budgetwijziging; 
Gelet op het gunstig advies (mits opmerkingen) van het Bisdom Hasselt de dato 6 oktober 2020; 
Overwegende dat in de budgetwijziging nr. 1 van dienstjaar 2020 de exploitatietoelage wordt aangepast zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 november 2019 zijnde 4.563,85 euro en niet 5.532,17 euro zoals in het 
oorspronkelijk budget 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek was opgenomen; 
Overwegende dat kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek in 2019 een perceel bouwland heeft verkocht met een 
netto opbrengst van 399.709,39 euro, zie aanvullende nota  jaarrekening 2019 als bijlage; 
Overwegende dat kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek van deze opbrengst 40.000,00 euro gaat gebruiken voor 
restauratie kruiswegstatie, altaar, omschakeling verwarming van mazout naar aardgas en voor de aankoop van een 
nieuwe geluidsinstallatie; 
Overwegende dat kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek van deze opbrengst 8.285,00 euro terug gaat beleggen 
omdat dit geld eerder gebruikt werd om een factuur van de restauratiewerken aan de O.L.V. Geboortekerk Berbroek 
te betalen; 
Overwegende dat kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek overweegt om met het saldo van de verkoop een gebouw 
aan te kopen om te verhuren via een sociaal verhuurkantoor; 
Gelet dat die huuropbrengsten worden geboekt als exploitatieontvangsten om zo de exploitatiekosten mee te 
financieren en aldus zullen kunnen leiden tot een daling van de toekomstige exploitatietoelagen vanuit de 
gemeente; 
Gelet dat een eventuele verhuur via een sociaal verhuurkantoor mogelijks ook een positief effect heeft op het 
bindend sociaal objectief; 
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Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 
Gelet op de omzendbrieven betreffende de boekhouding van de eredienst, van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en 
Personeel; 

Financiële impact 

Gelet op de aanpassing van de exploitatietoelage voor 2020 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 
november 2019, zijnde 4.563,85 euro; 

 
  
Gelet dat er geen investeringstoelage wordt gevraagd; 

 
 
Stemming: 
Met 18 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, Evi 
Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Ludo Knaepen), 3 onthoudingen (Lo 
Guypen, Tim Raskin, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek goed te keuren omdat de 
exploitatietoelage voor het jaar 2020 overeenstemt met het bedrag voorzien in het meerjarenplan van de gemeente 
voor kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 
  
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 de Dienst Financiën. 

Motivering onthouding 

Raadslid Lo Guypen verantwoordt de onthouding van de fractie NIEUW en de Onafhankelijke als volgt: 
De fractie NIEUW Herk-de-Stad en de Onafhankelijke is blij met het intentie van het Kerkfabriek van Berbroek om 
haar eigen financiën op een constructieve manier te regelen. Dat getuigt van gezond en verantwoord beleid. 
Alhoewel wij vragen hebben bij het voornemen om te investeren in vastgoed dat zoals vermeld mee zou bijdragen 
tot het bereiken van het bindend sociaal objectief (BSO). Dat is niet de prioritaire opdracht voor een Kerkfabriek. Het 
gemeentebestuur moet zelf instaan voor het aanbod aan het sociale woningen. 
Tot onze verwondering stellen wij ook vast dat zuivere investeringen voor een bedrag van 40.000€ via de verkoop 
van gronden worden voorzien. Investeringen die volgens een eerdere beslissing van het SP.A-VLD-CD&V bestuur 
niet mogen uitgevoerd worden in afwachting van het kerkenplan over de bestemming en functie van de Herkse 
kerken. 
Volgens die beslissing werden vorige gemeenteraad nog de kosten voor het restauratiedossier van het schilderij 
Golgotha, ingediend door de Kerkfabriek van Schulen en gefinancierd door eigen legaten en schenkingen, botweg 
geweigerd om dezelfde reden. 
De fractie NIEUW Herk-de-Stad en de Onafhankelijke huldigt het motto van een consequent beleid voor iedereen en 
alles. ‘Wat voor de één kan, moet ook voor de ander kunnen.’ Dat is in dit geval zeker niet van toepassing. 
Integendeel, dat is meten met twee maten en gewichten. 
Daarom onthoudt onze fractie zich principieel bij de goedkeuring van deze budgetwijziging. 

_________ 
Raadslid Gunter De Ryck wenst zijn onthouding niet te motiveren. 

_________ 
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5 Retributiereglement voor het versturen van aangetekende 
aanmaningen in het kader van fiscale en niet-fiscale vorderingen. 

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

Feiten en context 

Op 1 januari 2020 is het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen in werking getreden; 
Een gevolg hiervan is dat gemeenten vanaf 1 januari 2020 niet langer kunnen terugvallen op de vele bepalingen 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB) 1992; 
Dit heeft met name een impact op de invordering van kohierbelastingen; 
De oude invorderingsregels van het WIB 1992 blijven van toepassing als de schuldvordering is opgenomen in een 
uitvoerbaar verklaar kohier van vóór 1 januari 2020; 
Zo bepaalde artikel 298 van het WIB 1992 dat een aangetekende herinneringsbrief gestuurd moest worden naar de 
belastingschuldige (alvorens het dossier aan de deurwaarder overgedragen werd) en dat de kosten voor het 
aangetekend verzenden (verzendingskosten) ten laste zijn van de belastingschuldige. 
In het nieuwe artikel 298 wordt niet langer gesproken van een aangetekende verzending en omtrent de kosten 
wordt ook niets bepaald waardoor de gemeente zichzelf een rechtsbasis dient te verschaffen voor het aanrekenen 
van kosten (bij voorkeur via een retributiereglement). Integendeel, de wetgever heeft bepaald dat de eerste 
aanmaning via gewone post dient te gebeuren en dat de verzendingskosten van deze aanmaning niet ten laste 
vallen van de bestemmeling; 
Inzake de kosten voor de eerste aanmaning kan wel een onderscheid gemaakt worden tussen de 
verzendingskosten en de administratieve kosten. Hoewel verzendingskosten niet toegelaten zijn voor een eerste 
aanmaning is het wel mogelijk om administratieve kosten aan te rekenen. Dit gaat wel in tegen de trend om de 
schuldenaar nog een laatste mogelijkheid te bieden om zonder kosten over te gaan tot betaling; 
Voor bijkomende aanmaningen mogen wel kosten aangerekend worden ten laste van de schuldenaar; 
Ten vroegste 1 maand na de uitwerkingsdatum van de eerste aanmaning kan overgegaan worden tot 
tenuitvoerlegging. 
In de praktijk werden tot op heden enkel voor de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstoffen verzendingskosten aangerekend door Limburg.net. Ten gevolge van de invoering van het nieuwe 
wetboek zal Limburg.net vanaf het kohier 2020 geen aangetekende verzending meer doen en bijgevolg ook geen 
kosten meer aanrekenen aan de belastingschuldige; 
Voor de invordering van niet-fiscale vorderingen verandert er in principe niets door de inwerkingtreding van het 
nieuwe wetboek; 
De gemeente Herk-de-Stad beschikt reeds over een reglement dat de aanrekening van kosten (10 euro) voor een 
aangetekende verzending regelt voor niet-fiscale vorderingen (besluit van de gemeenteraad van 23 december 
2013); 
Ook binnen het OCMW van Herk-de-Stad zijn er in het verleden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een 
aantal reglementen goedgekeurd die het verzenden van aanmaningen en het aanrekenen van kosten regelen. De 
aangerekende kosten zijn hoger dan gehanteerd bij de gemeente: eerste aanmaning per gewone post brengt 5 euro 
administratiekost met zich mee, een tweede aanmaning per gewone post brengt aanvullend 5 euro administratiekost 
met zich mee, een derde aangetekende aanmaning brengt aanvullend 20 euro administratiekost met zich mee. In 
totaal kan de factuur van de schuldenaar dus in totaal met maximum 30 euro stijgen. Ook de in de reglementen 
gehanteerde periode tussen de verschillende aanmaningen is kort: 7 dagen na eerste aanmaning kan al een 
tweede aanmaning gestuurd worden en 9 dagen daarna kan ook de derde aanmaning verstuurd worden. 

Inhoudelijke motivering 

Voorgesteld wordt om de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen gemeente en OCMW van 
Herk-de-Stad zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Volgende aanpak zal daarbij gehanteerd worden: 
1) Ten vroegste 10 dagen na het verstrijken van de uiterste betaaltermijn van de factuur (standaard: 30 dagen) of 
het aanslagbiljet (standaard: 2 maanden) wordt een eerste aanmaning naar de schuldenaar gestuurd.  Deze eerste 
aanmaning zal via gewone post verlopen. Indien technisch mogelijk, en mits akkoord van de schuldenaar, kan deze 
eerste aanmaning ook via andere kanalen (mail, sms, doccle,...) gebeuren. Voor de eerste aanmaning worden er 
geen kosten aangerekend aan de schuldenaar. 
2) Ten vroegste 30 dagen na het versturen van de eerste aanmaning, zal een tweede aanmaning via aangetekend 
schrijven bezorgd worden aan de schuldenaar. Hiervoor zal een retributie van 15 euro aangerekend worden aan de 
schuldenaar; 
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3) Ten vroegste 30 dagen na het versturen van de tweede aanmaning kan een dwangbevel uitgevaardigd, 
geviseerd en uitvoerbaar verklaard worden en overgemaakt worden aan de deurwaarder. 
Teneinde de administratieve en verzendingskosten in kader van de aangetekende aanmaning te kunnen 
aanrekenen aan de schuldenaar is een beslissing van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn vereist 
over de hoogte van de retributie. 
Aangezien in het huishoudelijk reglement BKO de Speeldoos, zoals goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad 
31 juli 2017 in artikel 3.5 een betaaltermijn voorziet van 14 dagen, is het opportuun om deze termijn in 
overeenstemming te brengen met de voorgestelde algemene werkwijzen omwille van uniformiteit en 
vereenvoudiging van de administratieve opvolging; 
Overwegende dat deze termijn derhalve verlengd dient te worden naar 30 dagen. 

Wettelijke motivering 

Gelet op het wetboek van 13 april 2019 van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen; 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 177; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 december 2013 houdende de aanrekening van aangetekende 
aanmaningskosten op niet-betaalde retributies; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende het huishoudelijk reglement BKO De 
Speeldoos; 
  

Financiële impact 

Overwegende dat deze beslissing een beperkte positieve impact heeft op het budget aangezien de retributie 
toeneemt van respectievelijk 0 euro (fiscale vorderingen), 6,20 euro (verzendingskosten Limburg.net) en 10 euro 
(retributie niet-fiscale vorderingen) naar een standaard van 15 euro voor alle fiscale en niet-fiscale vorderingen; 
Overwegende dat de totale vordering voor deze kosten 1.613 euro bedroeg voor 2019; 
 
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, Evi Appeltans, Martine Van 
Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen), 3 
onthoudingen (Michel Laenen, Karolien Grosemans, Danny Jamers) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Met ingang van 1 december 2020 wordt voor het versturen van een aangetekende aanmaning ingevolge een fiscale 
of niet-fiscale schuld een retributie van 15 euro ten laste van de schuldenaar aangerekend. 
Artikel 2. 
Het besluit van 23 december 2013 houdende aanrekening van aangetekende aanmaningskosten op niet-betaalde 
retributies wordt opgeheven. 
Artikel 3. 
In artikel 3.5 van het huishoudelijk reglement BKO De Speeldoos zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 
juli 2017 wordt de termijn van 14 kalenderdagen vervangen door 30 kalenderdagen. 
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 de dienst financiën. 
  

Motivering onthouding 

Raadsleden Karolien Grosemans, Michel Laenen en Danny Jamers wensen hun onthouding niet te verantwoorden. 
______________ 
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6 Aanpassing lening toegekend aan het Autonoom Gemeentebedrijf 
Herk-de-Stad naar aanleiding van de gedeeltelijke 
schuldkwijtschelding. 

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

Feiten en context 

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 goedkeuring van de jaarrekening en jaarverslag 2016 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad op de 
gemeenteraad van 12 oktober 2020; 
Gelet op de vraag van het Autonoom gemeentebedrijf, naar aanleiding van het inroepen van de alarmbelprocedure, 
tot een gedeeltelijke schuldkwijtschelding door de gemeente Herk-de-Stad; 
Gelet op de goedkeuring van de comfort letter op de gemeenteraad van 12 oktober 2020; 
  

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat het oorspronkelijke bedrag van de door de gemeente toegestane lening aan het AGB 
4.294.194,03 euro bedraagt. Dit bedrag stemt overeen met de prijs die het AGB aan de gemeente diende te betalen 
voor de overdracht van het sportcomplex. In de jaren 2013-2015 hebben er enkele grote aflossingen vanwege het 
AGB plaatsgevonden naar aanleiding van specifieke grote ontvangsten (terugstorting BTW, overdracht deel 
sportcomplex aan school). Vanaf 2016 wordt jaarlijks 150.000 euro afgelost. Een leningsovereenkomst tussen de 
stad en het AGB ontbreekt echter. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft in het kader van de jaarrekening 
2018 van de Stad opgemerkt dat een dergelijke overeenkomst moet opgemaakt worden. 
Overwegende dat de openstaande lening 1.448.920,69 euro bedraagt eind 2019 . 
Voorgesteld wordt om in 2020 een schuldkwijtschelding van 848.920,69 euro door te voeren ten voordele van het 
AGB. Hierdoor zou het netto-actief van het Autonoom Gemeentebedrijf net boven de helft van het maatschappelijk 
kapitaal uitstijgen. De jaarlijkse aflossing door het AGB zou, rekening houdend met het behoud van de huidige 
looptijd, hierdoor vanaf 2020 dalen van 150.000 euro naar 60.000 euro. 
Gelet op de controles van BTW en vennootschapsbelasting van het AGB Herk-de-Stad voor het boekjaar 2013, 
uitgevoerd op 19 mei 2015 en 29 juni 2015, waarbij door de belastingdienst werd opgemerkt dat de renteloze lening 
te beschouwen is als een abnormaal goedgunstig voordeel voor het AGB, waar deze op dient te worden belast. De 
controleur is bereid om dit niet toe te passen indien de stad beslist dat zij toch een rente zal aanrekenen. De 
belastingdienst rekent normaal aan 1,50% intrest; 

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 

De daling van de jaarlijkse aflossing door het AGB met 90.000 euro zal een negatieve financiële impact hebben op 
het beschikbare budgettaire resultaat en de autofinancieringsmarge van de Stad. Enerzijds door de gedaalde 
financieringsontvangsten en anderzijds door de verminderde intrestontvangsten. Deze negatieve impact wordt deels 
getemperd door het feit dat er ook minder roerende voorheffing verschuldigd zal zijn en door het feit dat de 
prijssubsidie (waarop BTW gerekend wordt) naar beneden bijgesteld kan worden. 
Voor het AGB zal er langs de andere kant een jaarlijkse verbetering van het beschikbaar budgettair resultaat en de 
autofinancieringsmarge zijn. 
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Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Van de per 31/12/2019 openstaande lening (1.448.920,69 euro) van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad 
wordt 848.920,69 euro kwijtgescholden. 
Artikel 2. 
Voor het resterende bedrag van de schuld (600.000 euro) wordt de volgende aflossingstabel toegepast: 
  

Jaar Aflossing Openstaande Schuld per 31/12 

2020 60.000 euro 540.000 euro 

2021 60.000 euro 480.000 euro 

2022 60.000 euro 420.000 euro 

2023 60.000 euro 360.000 euro 

2024 60.000 euro 300.000 euro 

2025 60.000 euro 240.000 euro 

2026 60.000 euro 180.000 euro 

2027 60.000 euro 120.000 euro 

2028 60.000 euro 60.000 euro 

2029 60.000 euro 0 euro 

Door de gemeente Herk-de-Stad wordt aan het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad een intrestpercentage van 
1,5% per jaar aangerekend op de openstaande schuld. 
Artikel 3. 
De nieuwe modaliteiten van de lening worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van het AGB. 
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 de dienst financiën. 
 

7 Tijdelijke opheffing van het retributiereglement op de standplaatsen op 
de kermissen. 

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

Feiten en context 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op het retributiereglement van 20 mei 2008 op de standplaatsen op de kermissen; 
Gelet dat een aantal kermissen afgelast werden in 2020; 
Overwegende dat kermissen onder strikte voorwaarden toch doorgang kunnen vinden; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de grote impact van COVID-19 op deze sector wordt voorgesteld om geen retributie te vragen voor 
kermissen die doorgaan in 2020; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 november 2001 houdende het retributiereglement op de standplaatsen 
op de kermissen; 
Gelet op het retributiereglement van 20 mei 2008 op de standplaatsen op de kermissen; 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Financiële impact 

Overwegende dat in 2019 op basis van dit reglement een ontvangst van 2.005 euro werd gerealiseerd; 
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Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
In afwijking van het retributiereglement van 20 mei 2008 op de standplaatsen op de kermissen wordt voor kermissen 
die doorgaan in de loop van 2020 geen retributie gevraagd. 
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 de dienst financiën. 
 

Beleid 

AGB 

8 Benoeming leden raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf  
Herk-de-Stad. 

Dit agendapunt werd verdaagd. 

Vrije Tijd 

Jeugd 

9 Ondersteuningsmaatregelen i.k.v. bestrijding corona Covid-19 voor 
speelpleinwerking. 

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

Feiten en context 

Overwegende dat VZW Speelpleinwerking Kameleon deze zomer omwille van de veiligheidsmaatregelen i.k.v. de 
strijd tegen Covid-19 slechts vier weken zomerwerking aangeboden heeft i.p.v. zes weken zoals voorzien in de 
overeenkomst met het gemeentebestuur; 
Overwegende dat de zomerwerking van VZW Speelpleinwerking Kameleon deze zomer doorging op de campus van 
basisschool Herx; 
Overwegende dat door de Covid-19 maatregelen er extra onkosten gemaakt zijn voor organisatie - en spelmateriaal; 
Overwegende dat een goed functionerend speelplein een goede aanvulling is op de eigen gemeentelijke 
kinderopvang; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de goedkeuring van de subsidieverhoging van 4.280,00 euro naar 8.000,00 euro door de 
schepencollegebeslissing van 7 oktober 2019; 
  
Overwegende dat in de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2020 onder actie A-4.1.13./0750-
02/6493000/STAD/CBS/IP-GEEN een krediet van 8.000,00 euro is voorzien; 
Gelet op de goedkeuring van de afsprakennota tussen VZW Speelpleinwerking Kameleon en Stadsbestuur Herk-
de-Stad door de gemeenteraad van 14 september 2020; 
  
Overwegende dat omwille van de veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Corona COVID 
19 virus slechts vier weken speelpleinwerking konden doorgaan; 
Overwegende dat vier weken speelpleinwerking volgens de nieuwe afsprakennota slechts recht geeft op 5.333,33 
euro (2/3 de van het voorziene krediet van 8.000,00 euro) 
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Overwegende dat de uitgaven van werkingsjaar 2020 (zie bijlage) 11.593,13 euro bedragen en de inkomsten 
slechts 5.487,61 euro bedragen, wat resulteert in een verlies van 6.105,52 euro is voor het werkjaar 2020; 
  
Overwegende dat een verhoging met 772,19 euro van de gemeentelijke tussenkomst zorgt voor een kostendekking; 
  
Overwegende het voorstel om te voorzien in een gemeentelijke tussenkomst van 6.105,52 euro; 
  
Overwegende het voorstel om de 772,19 euro te verrekenen in de Vlaamse coronasubsidies voor sport, jeugd en 
cultuur; 
  
 
Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 2020 waarbij het 
standpunt werd ingenomen dat het niet de bedoeling kan zijn dat deze organisatie, belangrijk als aanvullende 
werking op de eigen BKO, met een verliespost wordt geconfronteerd ten gevolge de CORONA maatregelen; 

Wettelijke motivering 

Gelet op de schepencollegebeslissing van 5 oktober 2020 om VZW Speelpleinwerking Kameleon waarbij wordt 
voorgesteld een éénmalige subsidie van 772,19 euro toe te kennen ter compensatie voor hun extra kosten i.k.v. de 
bestrijding van corona Covid-19 en deze subsidie te verrekenen binnen de Vlaamse coronasubsidies; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41. 

Financiële impact 

Overwegende dat de Vlaamse Regering een extra subsidie van 149.492,20 euro voorziet voor de ondersteuning 
van de lokale sport-, jeugd- en cultuursector; 
Overwegende dat deze subsidie wordt verdeeld via het Gemeentefonds en inmiddels effectief is gestort; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De schepencollegebeslissing van 5 oktober 2020 te bekrachtigen om VZW Speelpleinwerking Kameleon 
een  éénmalige subsidie van 772,19 euro toe te kennen ter compensatie voor hun extra kosten i.k.v. de bestrijding 
van corona Covid-19 en deze subsidie te verrekenen binnen de Vlaamse coronasubsidies. 
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 de dienst jeugd. 
 

Wonen in West-Limburg 

10 Gemeentelijk actieprogramma voor het behalen van het bindend 
sociaal objectief Herk-de-Stad. 

Noel Vandenrijt, Jessie Schrijvers, Raadsleden is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

Om het opgelegde Bindend Sociaal Objectief (BSO) te bereiken, moeten gemeenten het bouwpotentieel 
onderzoeken van de gronden in eigendom van Vlaamse besturen, en eventueel ook van Vlaamse semi-publieke 
rechtspersonen. 
Door de opmaak van een gemeentelijk actieprogramma krijgt de gemeente zicht op het aantal en de oppervlakte 
van de gronden die in eigendom zijn van de Vlaamse besturen, en eventueel ook van de Vlaamse semi-publieke 
rechtspersonen. 
Volgens het besluit lokaal woonbeleid van 16 november 2018 moet elke gemeente uiterlijk 2020 beschikken over 
een door de gemeenteraad goedgekeurd actieprogramma. 
De verplichting is gekoppeld aan de verwezenlijking van het bindend sociaal objectief van de gemeente. Als een 
gemeente haar BSO tijdig heeft behaald, vervalt die verplichting. 
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Voor gemeenten die kennelijk onvoldoende inspanningen leveren, in de periode 2009-2025, dient minimum een 
kwart van de berekende gezamenlijke oppervlakte aangewend te worden voor de realisatie van sociaal 
woonaanbod. 
Het actieprogramma wordt geacht uitgevoerd te zijn als een gemeente haar BSO op tijd behaald heeft. 
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen in West-Limburg heeft een ontwerp van actieprogramma 
opgemaakt. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat uiterlijk 2020 elke gemeente moet beschikken over een door de gemeenteraad goedgekeurd 
actieprogramma. 
Overwegende dat de gemeente een bindend sociaal objectief (BSO) werd opgelegd. 
Overwegende dat de gemeente aangesteld is als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid. 
Overwegende de intergemeentelijke samenwerking (IGS) Wonen in West-Limburg met als functie het woonbeleid te 
faciliteren in de gemeente Herk-de-Stad. 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; art. 41; 
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Grond en Pandenbeleid van 27 maart 2009; 
Gelet op het besluit lokaal woonbeleid van 16 november 2018; 
 
Stemming: 
Met 14 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, 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. 
Gaat akkoord met het opgemaakte actieprogramma, opgesteld door Wonen in West-Limburg, zoals toegevoegd in 
de bijlage en welk deel uitmaakt van deze beslissing. 
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 Wonen in West-Limburg. 

Motivering onthouding 

Raadslid Lo Guypen verantwoordt de onthouding van de fractie NIEUW en de Onafhankelijke als volgt: 
De fractie NIEUW Herk-de-Stad en de Onafhankelijke maakt zich nu en in de toekomst grote zorgen over het 
aanbod van sociale woningen in Herk-de-Stad en de initiatieven die in het voorliggende actieprogramma voor het 
behalen van het bindend sociaal objectief zijn voorzien. 
Enerzijds stellen we vast dat het huidige aanbod niet voldoet aan de behoefte en bovendien de laatste jaren 
nauwelijks is toegenomen. Dit is een ernstige tekortkoming aan een basisbehoefte voor de stijgende groep mensen 
die recht hebben op een (sociale) woning. 
Anderzijds leren we uit het voorliggende actieprogramma dat de voornemens een mager beestje zijn. Het valt op dat 
een belangrijk deel van de bestaande woningen simpelweg ingeruild worden voor het sociaal bestand wat feitelijk 
neerkomt op een nuloperatie. Daarnaast is de opsomming van beschikbare gronden en panden van bedenkelijke 
aard omwille van de haalbaarheid. Vele gronden zijn gewoonweg niet geschikt als bestemming voor woningbouw, 
vaak wordt beroep gedaan op het privé initiatief wat de omvorming tot sociale woningen sterk onzeker maakt. 
Op basis van al deze gegevens vrezen wij dat het actieprogramma onvoldoende resultaat zal opleveren. Er zal 
meer dan één tand, zelfs een heel gebit moeten bijgestoken worden om het bindend sociaal objectief te behalen. 
Nieuw en ernstiger huiswerk ligt bijgevolg op tafel.  

________ 
  
Raadslid Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
Het actieplan BSO werd ingediend op 8 oktober bij Wonen Vlaanderen. Het getuigt opnieuw van bijzonder weinig 
respect voor de gemeenteraad als orgaan om het actieplan in te dienen bij Wonen Vlaanderen en het een maand 
nadien ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.  
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Het betreft hier trouwens een papieren constructie om meer sociale woningen op conto van Herk-de-Stad te 
schrijven. Er komen geen extra woningen vrij want het gaat om bestaande woningen die al verhuurd zijn aan 
mensen die in aanmerking komen voor een sociale woning. Mensen in Herk-de-Stad staan op de wachtlijst voor een 
sociale fantoomwoning.  
We krijgen eens te meer geen duidelijke toelichting van schepen Marijke Berden.  

__________ 
Raadslid Gunter De Ryck wenst zijn onthouding niet te motiveren. 

__________ 
 

 

Staf 

Secretariaat 

11 Goedkeuring afwijking van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad: Vaststelling zittingen van de gemeenteraad in 2021. 

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

Feiten en context 

Gelet op de voorgestelde data van de overige gemeenteraden in 2021:            
           - maandag 11 januari 2021  
            - maandag 8 februari 2021 
            - maandag 8 maart 2021 
            - maandag 19 april 2021 (paasvakantie van 5 april tem 18 april 2021) 
            - maandag 10 mei 2021 
            - maandag 21 juni 2021 
            - maandag 13 september 2021 
            - maandag 11 oktober 2021 
            - maandag 8 november 2021 
            - maandag 13 december 2021. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat voor de vaststelling van de zittingen van de gemeenteraad in 2021 wordt afgeweken van Art. 1. § 
1. van het huishoudelijk reglement voor de maanden  april en juni; 
Overwegende dat deze afwijkingen worden doorgevoerd rekening houdende: 
- voor de maand april met het paasvakantie die loopt van 5 april tot en met 18 april 2021, 
- voor de maand juni met de overbrugging van de maanden juli en augustus tot september; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 38; 
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd bij raadsbesluit van 11 februari 2019 ; 
Gelet op Art. 1. § 1. Van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: 
De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste 
tienmaal per jaar. De vergaderingen vinden de  tweede maandag van de maand plaats, behalve de maanden juli en 
augustus. 
Valt de tweede maandag van de maand samen met een wettige feestdag, vergadert de gemeenteraad de volgende 
maandag. 
 De gemeenteraad beslist; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Akkoord te gaan met de afwijking van Art. 1. § 1. Van het huishoudelijk reglement voor de vaststelling van de zitting 
van de gemeenteraad en dit voor de maanden april en juni en de data van de zittingen gemeenteraad in 2021 als 



14 
 

volgt vast te stellen :            
           - maandag 11 januari 2021  
            - maandag 8 februari 2021 
            - maandag 8 maart 2021 
            - maandag 19 april 2021  
            - maandag 10 mei 2021 
            - maandag 21 juni 2021 
            - maandag 13 september 2021 
            - maandag 11 oktober 2021 
            - maandag 8 november 2021 
            - maandag 13 december 2021. 
 
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 het secretariaat. 
 

12 Kennisname van het besluit van de burgemeester van 6 oktober 2020 
met betrekking tot de politieverordening tot toelating van de kermissen 
onder de verplichting tijdens de openingsuren van de kermissen van 
het dragen van een mondmasker en het respecteren van 
veiligheidsmaatregelen door de bezoekers op de kermis. 

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

Feiten en context 

Overwegende dat op 23 maart 2020 het federaal rampenplan werd afgekondigd ter bescherming van de bevolking 
tegen de verspreiding van het Corona COVID-19 virus en waarbij het land in lock down ging. 
Overwegende dat vervolgens een aantal fases volgden waarbij activiteiten stelselmatig konden worden hervat in 
steeds meer sectoren. 
De Nationale Veiligheidsraad besliste op 13 mei dat openbare markten weer mogelijk zijn vanaf 18 mei, onder 
strikte voorwaarden. 
Overwegende dat het houden van kermissen weer mogelijk werd mits de gemeentelijke overheid dit besliste en de 
gemeentelijke overheid ervoor kon zorgen dat de maatregelen inzake social distancing konden gerespecteerd 
worden, er maximum 50 kramen werden toegelaten; 
Overwegende dat de burgemeester onder verwijzing naar de uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden zoals 
we nu kennen tijdens de COVID-19-crisis – ter vrijwaring van de openbare gezondheid – een politieverordening kan 
maken in plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1, en 135, §2, van de nieuwe gemeentewet). De burgemeester 
kan zo de door de Nationale Veiligheidsraad opgelegde voorwaarden voor de organisatie van markten en kermissen 
snel concreet verder uitwerken in functie van de plaatselijke situatie, zodat deze in veilige omstandigheden kunnen 
doorgaan in de gemeente. Deze politieverordening moet wel worden bekrachtigd door de gemeenteraad tijdens zijn 
eerstvolgende vergadering, anders vervalt ze. 
Overwegende dat het lokaal bestuur beslist of en welke bijkomende voorwaarden ze oplegt aan het houden van 
markten en kermissen. 
Overwegende dat de markten weer mogelijk gemaakt werden sinds 18 mei dit jaar onder strikte voorwaarden; 
Overwegende dat de kermissen evenwel nog niet werden toegelaten; 
Overwegende dat er een gezonde afweging dient gemaakt tussen maatregelen ter voorkoming van de verdere 
verspreiding van het COVID-19 virus en de geestelijke gezondheid van de bevolking waar een sociaal leven een 
belangrijke pijler is tot ondersteuning van dit gezondheidsaspect; 
Overwegende dat een gecontroleerde hervatting van de kermissen dan ook verantwoord is; 
  

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, 
onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid, onder strikte voorwaarden en mits er 
tijdig passende preventieve maatregelen genomen worden ter verhindering van de verspreiding van het Corona 
Covid-19 virus. 
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Overwegende de burgemeester het gepast voorkomt dat thans ook de kermissen met ingang van 1 oktober 2020 
hervat kunnen worden onder volgende strikte voorwaarden zoals reeds vastgesteld in het tijdelijk politiereglement 
van 19 mei 2020: 

•  De social distance regels worden gerespecteerd. 

• Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten de kermis bedraagt 400. 

• Voor kermiskramers en hun personeel is het verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of 
een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een 
gelaatsscherm gedragen worden). Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen. 

• Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en 
uitgang van de kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De kermiskramers stellen eveneens 
handgels ter beschikking. 

• Indien eten en drinken ter plaatse bij de kraam of foodtruck wordt geconsumeerd, gebeurt dit onder dezelfde 
modaliteiten als voorzien voor de horeca. Take-away blijft toegelaten, bijvoorbeeld al wandelend een ijsje of 
een hamburger eten op de markt/kermis is perfect toegelaten. 

• Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de kermis 
aanwezig zijn. 

• Er wordt een eenrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, 
tenzij in uitzonderlijke omstandigheden (waarvoor een tijdelijke afwijking bij besluit van de burgemeester 
wordt toegestaan). 

Overwegende dat het nieuwe MB het dragen van mondmaskers niet verplicht maakt op markten en kermissen maar 
dat ingevolge de nieuwe vaststellingen inzake de verspreiding van het virus via de lucht zelfs over afstanden groter 
dan 1,5m en de vaststelling dat kermissen toch plaatsen zijn waar meerdere personen tegelijk aanwezig zijn, komt 
het de burgemeester gepast voor om ook de bezoekers van deze gelegenheden te verplichten tot het dragen van 
een mondmasker. 
Overwegende dat het gemeentebestuur de bevoegdheid heeft om bijkomende veiligheidsmaatregelen op te leggen 
en dat de gemeenteraad zal verzocht worden dit tijdelijk politiereglement te bekrachtigen op haar eerstvolgende 
zitting. 

Wettelijke motivering 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering en de organisatie van ambulante activiteiten en 
kermisactiviteiten, zoals gewijzigd; het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 
uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-
CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van Economisch Recht; 
Gelet op het feit dat op 13 mei 2020 de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de minister-presidenten, 
bijeenkwam; het feit dat de Nationale Veiligheidsraad op basis van het verslag van de experts van de GEES besloot 
om vanaf 18 mei 2020 fase 2 van het afbouwplan op te starten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijzigingen van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2020 houdende de wijziging van het ministerieel besluit 30 juni 2020 
houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 2020 houdende de wijziging van het ministerieel besluit 10 juli 
2020 houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
 
Stemming: 
Met 22 niet gestemd (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Michel Laenen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon 
Durwael, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny 
Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De raad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 6 oktober 2020 met betrekking tot de 
politieverordening tot toelating van de kermissen onder de verplichting tijdens de openingsuren van de kermissen 
van het dragen van een mondmasker en het respecteren van veiligheidsmaatregelen door de bezoekers op de 
kermis. 
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13 Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 
2020 met betrekking tot de politieverordening tot de verplichting van 
het dragen van een mondneusmasker en het respecteren van 
veiligheidsmaatregelen op de kerkhoven op het grondgebied van Herk-
de-Stad. 

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

Feiten en context 

Overwegende de aankomende feestdagen van allerheiligen en allerzielen waarbij verwacht kan worden dat de 
kerkhoven van Herk-de-Stad, Donk, Berbroek, Schakkebroek en Schulen druk bezocht zullen worden door 
nabestaanden die eer willen bewijzen aan hun overleden familie en vrienden; 
Overwegende dat in deze periode tevens mensen van verschillende generaties en afkomstig uit verschillende 
steden en gemeenten onze begraafplaatsen zullen bezoeken;Overwegende de stijgende cijfers wat betreft de 
verspreiding van het virus, de ziekenhuisopnames en de bezetting van de bedden op IC; 
Overwegende dat de grootste inspanning dient te worden geleverd om de exponentieel stijgende curve opnieuw af 
te vlakken en tot dalen te brengen; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel risico met een zekere mate van 
waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid is om dringende en voorlopige beschermingsmaatregelen te 
nemen op het meest geschikte niveau; 
Overwegende dat de burgemeester onder verwijzing naar de uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden zoals 
we nu kennen tijdens de COVID-19-crisis – ter vrijwaring van de openbare gezondheid – een politieverordening kan 
maken in plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1, en 135, §2, van de nieuwe gemeentewet). De burgemeester 
kan zo de door de Nationale Veiligheidsraad opgelegde voorwaarden snel concreet verder uitwerken in functie van 
de plaatselijke situatie, zodat deze in veilige omstandigheden kunnen doorgaan in de gemeente. 
Overwegende dat er een gezonde afweging dient gemaakt tussen maatregelen ter voorkoming van de verdere 
verspreiding van het COVID-19 virus en de geestelijke gezondheid van de bevolking waar een sociaal leven een 
belangrijke pijler is tot ondersteuning van dit gezondheidsaspect; 
Overwegende de verklaringen van de WHO waarbij het coronavirus COVID-19 als uiterlijk besmettelijk werd 
bestempeld met een hoog sterfterisico en waarbij tevens de verspreiding ervan werd bestempeld als een pandemie 
en overwegende haar vaststelling dat een grootschalige besmetting kan verhinderd worden door het inzetten van 
bepaalde preventiemaatregelen. 
Overwegende dat de maatregelen inzake social distancing de belangrijkste maatregel blijft. 
Overwegende dat het dragen van een mondneusmasker beschouwd wordt als een efficiënt en effectief 
beschermingsmiddel tegen de verspreiding van het virus op plaatsen waar men een risico loopt om de 
afstandsregels niet te kunnen respecteren. 
Overwegende dat dit kan verwacht worden en de kerkhoven zo een omgeving zijn in de periode rond allerheiligen 
en allerzielen, meer bepaald vanaf de week ervoor tot een week erna.  

Wettelijke motivering 

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-
CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van Economisch Recht; 
Gelet op het feit dat op 13 mei 2020 de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de minister-presidenten, 
bijeenkwam; het feit dat de Nationale Veiligheidsraad op basis van het verslag van de experts van de GEES besloot 
om vanaf 18 mei 2020 fase 2 van het afbouwplan op te starten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
corona-virus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020,28 juli 
2020, 22 augustus 2020, 25 september 2020 en 8 oktober 2020; 
Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de minister van veiligheid, binnenlandse zaken, belast met 
buitenlandse Pieter Decrem inzake het beheer van de federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 134§1en 135§2; 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 59; 
Gelet op de artikelen 4,5,7,8 en 11 van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992; 
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Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De raad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 met betrekking tot de politieverordening 
tot de verplichting van het dragen van een mondneusmasker en het respecteren van veiligheidsmaatregelen op de 
kerkhoven op het grondgebied van Herk-de-Stad. 
Artikel 2. 
Aanvullend op de bepalingen van artikel 28 van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken is het voor alle personen vanaf de leeftijd van 
12 jaar verplicht om op het hele grondgebied van Herk-de-Stad ten allen tijde verplicht een mondneusmasker te 
dragen op volgende plaatsen: 
-in publiek toegankelijke delen van de openbare gebouwen, inclusief de recyclageparken; 
-alle publiek toegankelijke begraafplaatsen met inbegrip van de parkings en dit vanaf maandag 26 oktober 2020 tot 
8 november 2020; 
Artikel 3. 
De inbreuken op dit politiebesluit worden beteugeld met straffen bepaald in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 
betreffende de civiele veiligheid. 
Artikel 4. 
Dit politiebesluit treedt in werking op 26.10.2020; 
Dit besluit kan ten allen tijde beperkt en onbeperkt worden herzien in het licht van de verdere evolutie van de 
gezondheidsrisico's. 
Artikel 5. 
Dit besluit wordt aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en op de gemeentelijke website; 
 

14 Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 
2020 met betrekking tot de tijdelijke politieverordening over het 
vergaderen van de bestuursorganen tijdens de periode van het 
federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona COVID-
19 virus. 

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

Feiten en context 

Gelet op de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België; 
 
Gelet op de introductie van "social distancing"-maatregelen die door alle supranationale gezondheidsorganisaties 
ondersteund worden en in alle landen genomen worden; 
 
Overwegende het oordeel dat een fysieke vergadering van college van burgemeester en schepenen, vast bureau, 
het bijzonder comité voor de sociale dienst, de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn de meeste 
garantie bieden op de democratische werking van deze organen, maar dat een virtuele vorm van vergaderen, 
geheel of gedeeltelijk is gerechtvaardigd. 
 
Overwegende dat conform de richtlijnen van ABB lokale besturen kunnen beslissen om de vergaderingen van haar 
organen op een andere plaats te laten doorgaan om voldoende afstand tussen de leden te garanderen. Dat ook 
deze beslissing behoort tot de bevoegdheid van de burgemeester (artikel 134, §1 en artikel 135, §2 Nieuwe 
Gemeentewet). 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel risico met een zekere mate van 
waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid is om dringende en voorlopige beschermingsmaatregelen te 
nemen op het meest geschikte niveau; 
Overwegende dat de burgemeester onder verwijzing naar de uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden zoals 
we nu kennen tijdens de COVID-19-crisis – ter vrijwaring van de openbare gezondheid – een politieverordening kan 
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maken in plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1, en 135, §2, van de nieuwe gemeentewet). De burgemeester 
kan zo de door de Nationale Veiligheidsraad opgelegde voorwaarden snel concreet verder uitwerken in functie van 
de plaatselijke situatie, zodat deze in veilige omstandigheden kunnen doorgaan in de gemeente. 
Overwegende dat er een gezonde afweging dient gemaakt tussen maatregelen ter voorkoming van de verdere 
verspreiding van het COVID-19 virus en de democratische werking van de gemeentelijke bestuursorganen; 
Overwegende de verklaringen van de WHO waarbij het coronavirus COVID-19 als uiterlijk besmettelijk werd 
bestempeld met een hoog sterfterisico en waarbij tevens de verspreiding ervan werd bestempeld als een pandemie 
en overwegende haar vaststelling dat een grootschalige besmetting kan verhinderd worden door het inzetten van 
bepaalde preventiemaatregelen. 
Overwegende dat de maatregelen inzake social distancing de belangrijkste aspect blijft in de bestrijding van de 
verspreiding van het virus. 
Gelet op het politiebesluit van de burgemeester van 6 april 2020 naar aanleiding van de afkondiging van het 
federaal rampenplan en de nota van ABB waarbij de verplichting van een fysieke vergadering voor de 
beleidsorganen van het lokaal bestuur werd losgelaten en de mogelijkheid werd gecreëerd tot digitale organisatie 
van de vergaderingen van GR, RVMW, CBS, VB, BCSD waarbij beslist werd de vergaderingen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal te organiseren, meer bepaald via videoconferentie; 
Overwegende dat in juli en augustus de druk van de pandemie afnam en de nationale veiligheidsraad over ging tot 
het versoepelen van de maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het COVID-19 virus; 
Overwegende dat naar aanleiding van deze versoepelingen ABB de versoepeling in verband met de verplichte 
fysieke vergadering van de beleidsorganen opnieuw introk en van fysieke vergaderingen opnieuw de norm werden; 
Overwegende dat ingevolge deze richtlijnen van ABB de vergaderingen van gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn opnieuw fysiek doorgingen in september en oktober 2020. 
Overwegende dat thans, gezien de exponentiële stijging van het aantal besmettingen in ons land en in een poging 
een nieuwe lock down te vermijden een aantal verstrengingen werden afgekondigd bij ministerieel besluit van 8 en 
18 oktober 2020; 
Overwegende dat ingevolge deze verstrenging het op vraag van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 
door het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met de VVSG ontwikkelde kader voor vergaderingen 
van lokale bestuursorganen opnieuw werd bijgestuurd. Het nieuwe kader en de bijhorende richtlijnen geeft aan op 
welke wijze de vergaderingen van lokale bestuursorganen kunnen plaatsvinden tijdens de federale fase ter 
bestrijding van het coronavirus Covid-19. Dit kader komt in de plaats van de eerdere richtlijnen die gepubliceerd zijn 
op de webtoepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur en kan afhankelijk van de gezondheidsevolutie 
worden aangepast. 
Overwegende de exponentiële stijging van de besmettingscijfers, de ziekenhuisopnames en de opnames op ICU 
bedden; 
Overwegende de voorbeeldfunctie van de overheid en de vaststelling dat vanuit dat oogpunt een fysieke 
vergadering van een gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in aanwezigheid van pers en publiek en 
personeel voor de technisch ondersteuning impliceert dat een groot aantal personen (mogelijks meer dan 40) 
verzameld wordt in één publieke ruimte; 
Overwegende dat voor andere fysieke bijeenkomsten een maximum van 40 personen werd ingevoerd en het 
bestuur wordt geacht hierop ook te handhaven; 
Overwegende dat het dan ook gepast voorkomt in het belang terug over te gaan tot het organiseren van de zittingen 
van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn via videoconferentie; 
Overwegende dat een digitale vergadering raadsleden in quarantaine en/of met lichte gezondheidsklachten of 
behorend tot een risicogroep ook toelaten deel te nemen aan de zitting waardoor een maximale deelname aan de 
zittingen van deze bestuursorganen kan gegarandeerd worden; 
  

Wettelijke motivering 

Gelet op artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 59; 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-
CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van Economisch Recht; 
Gelet op het feit dat op 13 mei 2020 de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de minister-presidenten, 
bijeenkwam; het feit dat de Nationale Veiligheidsraad op basis van het verslag van de experts van de GEES besloot 
om vanaf 18 mei 2020 fase 2 van het afbouwplan op te starten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
corona-virus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020,28 juli 
2020, 22 augustus 2020, 25 september 2020 en 8 oktober 2020; 
Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de minister van veiligheid, binnenlandse zaken, belast met 
buitenlandse Pieter Decrem inzake het beheer van de federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 en 135§2; 
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Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 59; 
Gelet op de artikelen 4,5,7,8 en 11 van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De raad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 houdende de tijdelijke politieverordening 
over het vergaderen van de bestuursorganen tijdens de periode van het federaal rampenplan ten gevolge van de 
bestrijding van corona COVID-19 virus. 
Artikel 2. 
De zittingen van de gemeenteraad en OCMW-raad worden vanaf de maand november 2020 opnieuw via 
videoconferentie georganiseerd.  
De pers wordt uitgenodigd om het openbaar gedeelte van de zitting te volgen via videoconferentie of live-streaming. 
Artikel 3. 
Het publiek kan de vergadering volgen via een audiovisuele livestream. 
Artikel 4. 
Deze beslissing geldt voor de duur van de afkondiging van het federaal rampenplan of tot de opheffing ervan door 
de burgemeester. 
Artikel 5. 
De beslissing wordt ter kennis gebracht van: 
 
- de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad, 
- aan de toezichthoudende overheid. 
 

15 Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer (OSM): Statutaire 
algemene vergadering op 3 december 2020. Goedkeuring agenda en in 
te nemen standpunten. 

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

Feiten en context 

Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad een vennoot is in de Opdrachthoudende vereniging Schulens meer; 
Gelet op de e-mail met de uitnodiging voor de statutaire algemene vergadering van de Opdrachthoudende 
vereniging Schulens meer die zal plaatsvinden op 3 december 2020 in het natuur - en sportcentrum Schulensmeer; 
Gelet op de agenda van deze algemene vergadering: 

1. Goedkeuring ontwerpverslag 
2. Budget 2021 
3. Investeringen 2021 
4. Activiteitenkalender 2021 
5. Rondvraag 

Overwegende dat bij raadsbesluit van 18 februari 2019 de afgevaardigden voor de algemene vergadering werden 
aangeduid voor de legislatuur 2019-2024; 
Overwegende dat de gemeenten vennoten respectievelijk navolgende aandelen bezitten: 
-          de gemeente Halen 78 aandelen 
-          de gemeente Herk-de-Stad 97 aandelen 
-          de gemeente Lummen 112 aandelen; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de Omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing 
van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de statuten van OSM; 
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Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingen worden de agendapunten van de statutaire algemene 
vergadering van OSM van 3 december 2020 goedgekeurd. 
Artikel 2. 
De afgevaardigden in de statutaire algemene vergadering van OSM van 3 december 2020 (of op iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te mandateren om te stemmen op basis van de 
vermeldingen in artikel 1 van dit besluit. 
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, bekend te maken, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving 
en uitvoering wordt overgemaakt aan: 
- OSM; 
- de afgevaardigden. 
 

16 Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - algemene vergadering 
van 16 december 2020. Goedkeuring agenda en in te nemen 
standpunten. 

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

Feiten en context 

Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en 
meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §2, 3° van het Decreet van 22 
december 2017 over het Lokaal Bestuur (verder ‘DLB’). 
  
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net. 
  
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’). 
  
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 21 oktober 2020 tot goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 16 december 2020 om 18 uur.   
  
Gelet dat de volgende agendapunten werden vastgesteld: 
De agenda van de algemene vergadering werd als volgt bepaald: 
  
1)    Welkom door de voorzitter 
2)    Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 
3)    Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
4)    Begroting 2021, te ontwikkelen activiteiten en strategie 
Bijlagen: Begroting 2021 – PowerPoint Begroting 2021 
5)    Benoeming leden algemeen comité 
Op het moment van het uitsturen van de agenda zijn geen vervangingen bekend.  
6)    Varia 
  
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de agenda te weigeren. 
  
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
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De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag 16 december 2020 van de Opdrachthoudende 
Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd. 
  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 
het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift in 
tweevoud aan Limburg.net. 
 

Personeel 

17 Goedkeuring vervangende feestdagen voor het kalenderjaar 2021. 

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

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is om – voor de feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een 
zondag – te bepalen dat de vervangingsdagen ofwel vrij kunnen opgenomen worden, overeenkomstig de regels die 
gelden inzake jaarlijkse vakantie, ofwel collectief worden vastgelegd; 
  
Overwegende de beslissing van het schepencollege van 5 oktober 2020 om navolgend voorstel in verband met het 
opnemen van de feestdagen die in 2021 op zaterdag of zondag vallen voor te leggen aan de representatieve 
vakorganisaties de gemeenteraad en de OCMW-raad : 

• Zaterdag 1 mei 2021 wordt genomen op vrijdag 14 mei 2021 (dag na O.H.Hemelvaart) 

• Zondag 11 juli 2021 is vrij op te nemen. 

• Zondag 15 augustus 2021 wordt genomen op vrijdag 24 december 2021 (1/2 dag) en vrijdag 31 december 
2021 (1/2 dag) ter aanvulling van de halve dag dienstvrijstelling die het bestuur geeft. 

• Zaterdag 25 december 2021 wordt genomen op maandag 27 december 2021. 

• Zondag 26 december 2021 wordt genomen op donderdag 30 december 2021 
 
Gelet op het overleg met de representatieve vakorganisaties van 19 oktober 2020; 
  

Wettelijke motivering 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2018 houdende de goedkeuring van de rechtspositieregeling 
voor het gemeentepersoneel; 
  
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 februari 2018 houdende de goedkeuring van 
de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel; 
  
Gelet op artikel 263 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en voor het OCMW-personeel waarin 
de wettelijke en bijkomende feestdagen werden vastgelegd; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Het opnemen van de feestdagen die in 2021 op zaterdag of zondag vallen wordt voor het gemeente en OCMW-
personeel  als volgt vastgelegd : 

• Zaterdag 1 mei 2021 wordt genomen op vrijdag 14 mei 2021 (dag na O.H.Hemelvaart) 

• Zondag 11 juli 2021 is vrij op te nemen. 

• Zondag 15 augustus 2021 wordt genomen op vrijdag 24 december 2021 (1/2 dag) en vrijdag 31 december 
2021 (1/2 dag) ter aanvulling van de halve dag dienstvrijstelling die het bestuur geeft. 

• Zaterdag 25 december 2021 wordt genomen op maandag 27 december 2021. 

• Zondag 26 december 2021 wordt genomen op donderdag 30 december 2021 
 
Artikel 2. 
Deze bijkomende sluitingsdagen dienen tijdig bekend gemaakt te worden aan de bevolking. 
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Artikel 3. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 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. 
 

Kennisname 

18 Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 

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

 
Beslissing: 
 
Kennisname van : 
- de notulen van de Raad van Bestuur Fluvius Limburg op 8 september 2020. 
 

19 Kennisname briefwisseling. 

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

Feiten en context 

Kennis te nemen van volgende briefwisseling: 
- het schrijven van ABB met de melding dat het raadsbesluit van 22 juni 2020 houdende de samenstelling van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt vernietigd. 
- Fluvius Limburg:Terugblik op het 1ste semester 2020. 
 
Beslissing: 
 
 

Bijkomend agendapunt 

20 Bijkomend agendapunt N-VA: Het aanbrengen van C02-meters in 
klaslokalen. 

Feiten en context 

Om de corona-epidemie te bestrijden doet de hogere overheid heel wat aanbevelingen om het virus te bestrijden. 
Eén van die basisaanbevelingen betreft de goede ventilatie in gemeenschappelijke ruimtes en met name in 
klaslokalen. Zowel de Vlaamse Regering, de onderwijskoepels als gezondheidsexperts pleiten voor voldoende 
luchtcirculatie in de klas om het virus en de verspreiding ervan tegen te gaan. Scholen kunnen dit realiseren door 
bijvoorbeeld de ramen en deuren van klaslokalen open te laten staan. Belangrijk hierbij is dat deze luchtkwaliteit op 
een eenvoudige wijze gemonitord kan worden. Een systeem dat dit toelaat is een CO2-meter. Zo’n meter geeft met 
kleurcode aan wat de luchtkwaliteit in een ruimte is en of er al dan niet extra verlucht moet worden. In Waregem 
heeft het stadsbestuur daarom alle scholen uitgerust met een C02-meter en ook in Riemst besliste het 
gemeentebestuur onlangs om alle scholen op het grondgebied met deze meters uit te rusten. 
Gelet op het antwoord gegeven door schepen Guido Ector: 
Ik vind het een onpopulistisch voorstel, zelfs ongepast. Wij tellen in Herk-de-Stad 80 klassen alleen al in het 
basisonderwijs. In het middelbaar zelfs een veelvoud daarvan. Dit betekent dat wij in Herk-de-Stad aan een paar 
honderd klassen komen.  
Een CO2 meter kost tussen de 60 en 300 euro per stuk. Financieel mag het duidelijk zijn dat er in deze raad 
gevraagd wordt een investering te doen tussen de 18 000EUR en 60 000EUR. Voor scholen waarvoor wij niet 
behoren tot de inrichtende macht.  
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In Riemst bijvoorbeeld zijn ze wel de inrichters van het onderwijs wat dan ook begrijpelijk is dat het open VLD 
voorstel het daar wel gehaald heeft.  
Wij hebben uiteraard wel een goede relatie met onze onderwijsnetten en als er vragen zijn dan krijgen we die ook 
van deze mensen en worden die besproken. Voor CO2 meters hebben we nog geen enkele vraag gekregen. 
Wat we wel willen doen is CO2 meters te voorzien in de lokalen van opvang en onderwijs waar we wel de inrichter 
van zijn. Ik denk hierbij aan de BKO en de HA. Ik denk niet dat wij de verantwoordelijkheid moeten dragen van de 
grote massa aan klassen in Herk-de-Stad. We weten dat het Katholiek onderwijs onderhandelingen aan het doen is 
voor een samenaankoop.  
Als voorzitter van de commissie van onderwijs bent u ongetwijfeld op de hoogte van het dagelijks contact tussen de 
scholen en de minister van onderwijs. Blijkbaar zou er een mogelijke tussenkomst voorzien worden vanuit de 
Vlaamse overheid voor de aankoop van CO2 meters.  
Wij gaan geen grootschalige aankoop doen van CO2 meters als de mogelijkheid bestaat dat er samenaankoop zal 
gebeuren met een mogelijke tussenkomst van de Vlaamse overheid. Nogmaals wij zijn geen inrichters van dit 
onderwijs in Herk-de-Stad.  
Vragen vanuit de scholen in het kader van de coronabestrijding zullen steeds besproken worden en we proberen 
hen maximaal te ondersteunen.  
Maar ingaan op uw voorstel tot aankoop van de CO2 meters voor alle klassen in Herk-de-Stad lijkt ons echt niet 
zinvol. 
Voorstel  
De gemeenteraad van Herk-de-Stad 

• Overwegende de nood aan voldoende ventilatie en luchtcirculatie in klaslokalen; 

• Gelet op het feit dat luchtcirculatie coronabesmettingen kan helpen te vermijden; 

• Gezien een CO2-meter een eenvoudige manier is om luchtkwaliteit in ruimtes te meten; 

• Gelet op het feit dat C02-meters in klaslokalen de kwaliteit van lucht in klaslokalen kunnen monitoren; 

• Gelet op het feit dat Herkse scholen met de installatie van deze meters de verspreiding van het virus beter 
kunnen bestrijden. 

Overwegende de hoger geformuleerde motivering kan op dit voorstel niet worden ingegaan. 

Amendementen 

 
Gelet op de vraag van raadslid Karolien Grosemans tot amendering van artikel 2 in het beslissend gedeelte te 
wijzigen als volgt: 
Oorspronkelijk: 
Artikel 2 
Aan het gemeentebestuur wordt gevraagd om over te gaan tot de aankoop van voldoende CO2-meters, zodat elk 
Herks klaslokaal hier mee uitgerust kan worden. 
te wijzigen naar: 
Artikel 2 
Aan het gemeentebestuur wordt gevraagd om over te gaan tot de aankoop van CO2-meters waar scholen 
aangeven er nood aan te hebben. 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot amendering van artikel 2 in 
het beslissend gedeelte 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 wijziging van artikel 2 
volgens voorstel van raadslid Karolien Grosemans: 
- 4 stemmen voor: raadsleden: Laenen, Grosemans, Jamers en Franssen 
- 12 stemmen tegen: burgemeester: Moyaers, schepenen: Berden Marijke, Vandersmissen, Ector; raadsleden: 
Vandenrijt, De Waele, Graulus, Durwael, Appeltans, Hayen, Knaepen en Michiels. 
- 7 onthoudingen: schepenen: Vanleeuw, Gruyters; raadsleden: Guypen, Schrijvers, Van Cauteren, Raskin en De 
Ryck 
Schepen Mark Vanleeuw verantwoordt zijn onthouding als volgt: 
Ik ben geen hypocriet. Er wordt een punt aangeleverd door N-VA en geagendeerd, er wordt een antwoord 
voorbereid door het college en uitgesproken door de schepen. Dit punt wordt geamendeerd tijdens de zitting, 
trouwens ten goede. Ik stel dat de N-VA fractie heeft ingezien dat de eerste formulering heel wat kosten met zich zal 
meebrengen en dat dit niet helemaal de leerlingen ten goede komt, vandaar de amendering. Ik wil er wel op wijzen 
dat wij niet de inrichters zijn van het onderwijs van Herk-de-Stad en dat de inrichters wel een subsidie kunnen 
bekomen van de overheid voor de aankoop van CO2-meters. Wij kunnen en willen niet in de plaats treden van de 
inrichters. 
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Schepen Gruyters en raadsleden Guypen, Schrijvers, Van Cauteren, Raskin en De Ryck wensen hun onthouding 
niet te motiveren. 
Het voorstel van amendering van de beslissing door wijziging van artikel 2 van het beslissend gedeelte op verzoek 
en volgens voorstel van raadslid Karolien Grosemans, wordt verworpen. 
 
Gelet op de stemming over het algehele besluit: 
 
Stemming: 
Met 3 stemmen voor (Michel Laenen, Danny Jamers, Johny Franssen), 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), 4 onthoudingen (Lo Guypen, Karolien Grosemans, Tim Raskin, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Het voorstel tot aankoop van CO2-meters voor de Herkse klaslokalen wordt verworpen. 

Motivering onthouding 

Raadslid Karolien Grosemans verantwoordt haar onthouding als volgt: 
Ik ben uiteraard voor het agendapunt, maar ik onthoud me om volgende motivering te geven na de weigering van 
het bestuur om dit punt te steunen. De Vlaamse regering maakte de afgelopen maanden al heel wat extra middelen 
vrij om scholen te ondersteunen naar aanleiding van de coronacrisis. Het is echter ook een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Ook als gemeente kunnen we hier bijspringen. We hebben een grote scholengemeenschap 
en we noemen ons fier een onderwijsstad. Het is dan ook een ontgoocheling vast te stellen dat de gemeente zelfs 
de scholen niet wil raadplegen over de nood aan CO2-meters. Duizenden leerlingen zouden hier baat bij hebben.  

________ 
Raadsleden Lo Guypen, Rim Raskin en Gunter De Ryck wensen hun onthouding niet te motiveren. 

________ 
 

 

21 Bijkomend agendapunt N-VA: Handhaven van de coronamaatregelen. 

Feiten en context 

Op de Facebook-pagina van de gemeente Herk-de-Stad lazen we op 19 oktober dat de lokale politie van LRH extra 
zal inzetten op het handhaven van de coronamaatregelen. Elke avond worden zes politiemensen ingezet om de 
naleving van de huidige coronamaatregelen te controleren. Die maatregelen zijn: 
-       een avondklok tussen 00 u en 05 u; 
-       verbod om alcohol te verkopen na 20 u; 
-       sluiten nachtwinkels/afhaalzaken om 22 u; 
-       een verbod op samenscholingen; 
-       het verplicht dragen van een mondmasker. 
Het inzetten van die zes politiemensen geldt ongetwijfeld voor de gehele politiezone LRH. 
Graag willen wij dan ook volgende vragen stellen: 
-       Welke verdeelsleutel wordt gehanteerd tussen de verschillende gemeenten van LRH in verband met het 
handhaven van deze maatregelen? Gebeurt dit op basis van het aantal inwoners of spelen nog andere criteria 
mee? Of wordt er eerder willekeurig gecontroleerd? 
Wat normaal is dat een stad waar de meeste inwoners zijn er meer gecontroleerd wordt dan in de andere 
gemeenten. Er is geen verdeelsleutel. 
-       Indien er een verdeelsleutel wordt gehanteerd, hoe vaak wordt er dan op het grondgebied van Herk-de-Stad 
gecontroleerd? 
-       Vindt u als burgemeester dat er voldoende controle is in onze gemeente? Hoe houdt u hier toezicht op? 
-       Hoeveel controles vonden plaats in Herk-de-Stad sinds het in voege treden van de strengere maatregelen op 
19 oktober? 
-       Werden er in Herk-de-Stad in voornoemde periode boetes uitgeschreven? Indien ja, om hoeveel boetes gaat 
het? Graag een overzicht van de redenen (schending avondklok, alcoholverkoop na 20 u, sluiten 
nachtwinkels/afhaalzaken om 22 u, samenscholingen, dragen mondmasker). 
-       Wat is het totale bedrag van de geïnde boetes? 
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-       De wijkpolitie van Herk-de-Stad waarschuwde onlangs ook voor toenemende cybercriminaliteit. Heeft de politie 
een stijging kunnen vaststellen? Wat is het totaal aantal aangegeven cybermisdrijven in Herk-de-Stad sinds het 
begin van de lockdown-periode? Kan u hier enkele voorbeelden van geven? 
  
Gelet op de antwoorden gegeven door burgemeester Bert Moyaers op de vragen: 
-       Welke verdeelsleutel wordt gehanteerd tussen de verschillende gemeenten van LRH in verband met het 
handhaven van deze maatregelen? Gebeurt dit op basis van het aantal inwoners of spelen nog andere criteria 
mee? Of wordt er eerder willekeurig gecontroleerd? 
Het is inderdaad zo dat de controle groter is in een stad met een groter aantal inwoners en groter grondgebied dan 
de andere gemeenten. Er is geen verdeelsleutel. De patrouilles die de handhaving van de maatregelen controleren 
gaan dagelijks op pad vanaf 18u tot ongeveer 02u over het ganse grondgebied van de politiezone ongeacht de 
oproepen. Het is wel zo dat bij een oproep vanuit Herk-de-Stad er op dat moment zelf iets meer zal gecontroleerd 
worden. De controles gebeuren door 6 politieagenten; 3 patrouilles van 2 agenten voor een zeer uitgestrekt gebied. 
-       Indien er een verdeelsleutel wordt gehanteerd, hoe vaak wordt er dan op het grondgebied van Herk-de-Stad 
gecontroleerd? 
 
Zoals eerder gezegd wordt er geen verdeelsleutel gehanteerd. Deze vraag is zonder voorwerp. 
-       Vindt u als burgemeester dat er voldoende controle is in onze gemeente? Hoe houdt u hier toezicht op? 
Dit is een moeilijke vraag en vind ik redelijk subjectief. Persoonlijk vind ik dat de politie degelijk werk levert. Ik krijg 
wel de dagverslagen van de politie maar de vraag is of dit voldoende is. Ik weet het niet, maar misschien kan ik de 
bal terugkaatsen en vragen of er aanwijzingen zijn dat er onvoldoende wordt gecontroleerd. 
-       Hoeveel controles vonden plaats in Herk-de-Stad sinds het in voege treden van de strengere maatregelen op 
19 oktober? 
Hier is het moeilijk een aantal op te zetten. De controles worden dagelijks uitgevoerd en de boetes van 250,00 euro 
en 750,00 euro worden gehandhaafd bij een minnelijke schikking . De controles wat betreft het niet-naleven van de 
coronamaatregelen voor 18u worden door de eigen interventiediensten behandeld en niet door de corona 
interventies 
-       Werden er in Herk-de-Stad in voornoemde periode boetes uitgeschreven? Indien ja, om hoeveel boetes gaat 
het? Graag een overzicht van de redenen (schending avondklok, alcoholverkoop na 20 u, sluiten 
nachtwinkels/afhaalzaken om 22 u, samenscholingen, dragen mondmasker). 
35 pv's voor Herk-de-Stad maar dat is geteld vanaf de eerste lockdown in maart tot op heden; waarvan 3 in de 
periode van 1 oktober tot 8 november 2020. 
32 pv's gingen over samenscholing. 
Voor de 3 pv's in de periode vanaf 1 oktober tot 8 november gaat het over 1 maal niet naleving sluiting 
handelszaken ; 2 niet naleven verplaatsingsverbod. 
In de volledige politiezone werden vanaf 1 oktober tot 8 november 379 pv's uitgeschreven waarvan 328 in Hasselt, 
25 in Diepenbeek, 19 in Zonhoven, 4 in Lummen, 3 in Herk-de-Stad en 0 in Halen 
-       Wat is het totale bedrag van de geïnde boetes? 
Zoals reeds eerder gezegd zal bij een minnelijke schikking het bedrag 250 euro of 750 euro bedragen. De 
minnelijke schikking kan ook geweigerd worden en dan gaat het via de rechtbank wat een aantal maanden in beslag 
zal nemen. Vandaar dat ik op deze vraag het antwoord schuldig moet blijven. 
-       De wijkpolitie van Herk-de-Stad waarschuwde onlangs ook voor toenemende cybercriminaliteit. Heeft de politie 
een stijging kunnen vaststellen? Wat is het totaal aantal aangegeven cybermisdrijven in Herk-de-Stad sinds het 
begin van de lockdown-periode? Kan u hier enkele voorbeelden van geven? 
Het klopt dat er een duidelijke stijging is van de cybercriminaliteit sedert de lockdown. Het is nationaal en niet alleen 
in Herk-de-Stad. Criminelen proberen dagelijks op allerhande nieuwe manieren het vertrouwen te vinden van de 
burgers door o.a.het maken van loze beloftes en zo het afhandig maken van geld . 
Voor de verdachte zijn er heel wat voordelen: 
 - geen rechtstreekse confrontatie met het slachtoffer of de politie 
 - geen verplaatsingen 
 - geen bewakingscamera's 
 - door 1 mail kunnen duizenden slachtoffers worden bereikt, zelfs internationaal.  
Het aantal cybermisdrijven is niet gekend. De aangifte van een cybermisdrijf kan gebeuren via het politieloket en 
online via verschillende websites van de overheid. 
Wat een voorbeeld betreft van cybercriminaliteit is het heel uiteenlopend maar een voorbeeld hiervan is o.a. de 
verdachte mails die ieder van ons al wel zijn tegengekomen in de mailbox. 
Indien gewenst kan een lijst met voorbeelden bezorgd worden. 
 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vragen van N-VA en de antwoorden hierop gegeven door burgemeester Bert Moyaers. 
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22 Bijkomend agendapunt N-VA:  Het Charter Werftransport voor een 
veilige schoolomgeving. 

Feiten en context 

Aangezien we in Herk-de-Stad een grote scholengemeenschap hebben, vragen we aandacht voor de fietsveiligheid 
van schoolgaande kinderen en jongeren. Zeker in tijden van Corona heeft de fiets meer succes dan ooit. Dat is 
uiteraard een positieve evolutie, als de route naar school en terug tenminste veilig kan worden afgelegd. 
Daarom vraagt de N-VA-fractie aan deze gemeenteraad om het Charter Werftransport te ondertekenen. Dit charter 
is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA. Met dit 
initiatief engageert de gemeente zich samen met de bouwsector om een maximaal bereikbare, leefbare en veilige 
schoolomgeving te voorzien tijdens bouw- en wegenwerken en werftransporten. 
Met de ondertekening van dit Charter Werftransport kan het bestuur van Herk-de-Stad een duidelijk signaal geven 
dat het inzet op een veilige en leefbare stad door het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aan te pakken. 
Verschillende gemeentes, waaronder Hasselt en Heusden-Zolder hebben het charter al ondertekend. Wij willen dan 
ook voorstellen dat Herk-de-Stad dit charter onderschrijft en zich engageert om ook hier een bijdrage te leveren aan 
een veiligere schoolomgeving voor onze schoolgaande jeugd. 
Overwegende dat een model van charter werd toegevoegd in de bijlage. 
Gelet op het antwoord gegeven door schepen Mark Vanleeuw: 
Het charter is op bepaalde punten zeker positief te noemen. Het niet goedkeuren van dit punt betekent geenszins 
dat wij niet begaan zijn met de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Integendeel. Maar een groot deel van het 
charter passen we enerzijds in de praktijk al toe. 
Anderzijds zijn er heel wat punten in dit charter gewoon niet haalbaar zoals o.a. de manier van werfverkeer bij 
grondverzet. Het proper houden van de werken en de omgeving van de werf lukt dan niet altijd en in het verleden 
zijn we hiervoor zelfs zelf tussen gekomen.  
 
Het punt wat betreft het verbieden van werfverkeer tijdens de begin- en einduren van de scholen dat is gewoon 
onmogelijk. En wanneer er een vraag tot inname openbaar domein is aan voorafgegaan dan zal je zien dat daar 
uitdrukkelijk deze momenten uitgesloten worden van de vergunning. Mijn advies is dan ook dit charter niet goed te 
keuren maar het engagement te nemen geen werfverkeer toe te laten in de schoolomgevingen tijdens de begin- en 
einduren van de scholen en dit bij op te nemen in de omgevingsvergunning. 

Inhoudelijke motivering 

De gemeenteraad wenst de impact van bouwwerven en vooral van de bijhorende transporten op de 
verkeersveiligheid beter te beheersen, in het bijzonder voor kwetsbare weggebruikers. Daarnaast wenst de 
gemeente de leefbaarheid en de mobiliteit in de gemeente optimaal te bewaren. Een aandachtspunt daarbij is de 
promotie van thuis-schoolverkeer met de fiets. 
Vooral voor de (vaak jonge en dus eerder onervaren) fietsers op weg naar school is een conflictarme schoolroute 
daarbij van primordiaal belang, en worden zware transporten best zoveel mogelijk geweerd tijdens de verplaatsing 
van en naar de school. Met het Charter Werftransport slaat [stad/gemeente] de handen in elkaar met de bouwsector 
om bij te dragen aan een bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens werken. Het charter is een initiatief van de 
Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA. 
Wij doen dit in de eerste plaats om de veiligheid van kinderen op de weg te garanderen. Door dit charter te 
ondertekenen, engageren wij ons om: 
o geen werftransport in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de school toe te laten; 
o geen werftransport met tractoren in de bebouwde kom toe te laten; 
o proactief te communiceren over alternatieve routes, aandachtspunten in de buurt van werven… 
Op deze manier willen we samen met de bouwsector bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige 
(school)omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken. 
Dit charter zal van toepassing worden gemaakt op alle werven met bouwvergunning en elke hinderlijke inname van 
openbaar domein in de buurt van scholen. Voor elke bouwwerf is echter maatwerk aangewezen. 

Wettelijke motivering 

De beslissing wordt genomen op grond van: 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2. 
 
Stemming: 
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Met 4 stemmen voor (Michel Laenen, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen), 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), 3 onthoudingen (Lo Guypen, Tim Raskin, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Het voorstel tot onderschrijving van het Charter Werftransport wordt verworpen. 

Motivering onthouding 

Raadsleden Lo Guypen, Tim Raskin en Gunter De Ryck wensen hun onthouding niet te motiveren. 
_______________ 

 
 

23 Bijkomend agendapunt N-VA: Pesticidegebruik. 

Feiten en context 

Iedere Vlaamse gemeente moet jaarlijks, vóór 1 april, aan de Vlaamse Milieumaatschappij de nodige informatie over 
haar pesticidegebruik meedelen. 
Herk-de-Stad is één van de negen gemeenten die al sinds 2018 niet antwoordden op deze bevraging. 
Dat blijkt uit een schriftelijke vraag die Vlaams Parlementslid Freya Perdaens stelde aan minister Zuhal Demir. 
(Vraag en antwoord zijn in ons bezit.) 
We moeten meer dan omzichtig omspringen met pesticiden en onkruid-verdelgers.  Onze kinderen, kleinkinderen, 
de fauna en flora verdienen de nodige aandacht en respect.  
Na meerdere vragen om zo een plan op te maken heeft de VMM van Herk-de-Stad, alleszins niet tijdig,  of niets 
ontvangen vanaf 2018. 
Daarom hebben we hieromtrent enkele vragen: 

1. Waarom werd de informatie niet tijdig of niet ter beschikking gesteld van VMM? 
2. Wat liep er mis?  
3. Is er een plan voorradig dat we kunnen inkijken bij de gemeentelijke administratie? 
4. Als er nog helemaal niets opgemaakt werd tegen wanneer mogen we dan dit plan verwachten? 

  
Wij danken jullie voor de nodige aandacht die jullie hier willen aan besteden. 
Gelet op het antwoord gegeven door schepen Mark Vanleeuw: 

1. Waarom werd de informatie niet tijdig of niet ter beschikking gesteld van VMM? 
Opzoekingswerk heeft ons gebracht tot de vorige ambtenaar milieu, intussen met pensioen gesteld. Herk-de-Stad 
heeft een afbouwscenario gehad van 2014 tot 2017. Wij hebben een afbouwscenario gehad voor het gebruik van 
pesticiden op bepaalde gebieden zoals o.a. kerkhoven en langs onze wegen.  
Eind 2017 is een einde gekomen aan dit afbouwscenario en is ook het gebruik van pesticiden teruggevallen naar 0. 
De gewezen betrokken ambtenaar heeft laten weten op vraag van de huidige ambtenaar dat de zaak dan voor hem 
ook afgesloten was en hij dacht hierover niet meer te moeten rapporteren. 
 
Bij elke mail die dan nog volgde na 2017 naar cijfers was voor hem de zaak afgesloten en heeft hij gedacht hierop 
niet meer te moeten antwoorden. 
 
Het is een terechte vraag maar we hebben gevraagd aan de huidige ambtenaar of zij navraag kan doen of op het 
rapport van 2018 en 2019 het cijfer 0 kan aangebracht worden ipv het huidige absentiecijfer. 
  
       2.Wat liep er mis? 
       3.Is er  een plan voorradig dat we kunnen inkijken bij de gemeentelijke administratie? 
       4. Als er nog helemaal niets opgemaakt werd tegen wanneer mogen we dan dit plan verwachten? 
Voor antwoord op vraag 2, 3 en 4 zie antwoord op vraag 1. 
 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vragen van N-VA en de antwoorden hierop door schepen Mark Vanleeuw. 
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