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Zitting van de gemeenteraad 10 mei 2021 
 

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, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Evi 
Appeltans, Wim Hayen, Danny Jamers, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, Karel Lavigne, 
Merja Stiers, Raadsleden 

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Tim Raskin, Michel Laenen, Raadsleden 

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Afwezig / 

 
DE GEMEENTERAAD 

De voorzitter van de gemeenteraad opent de zitting. 
 
 
In toepassing van artikel 31 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, wordt 
navolgende mondelinge vraag toegevoegd door raadslid Karolien Grosemans namens de N-VA-fractie: 

• Stuurgroep gemeentefusie 
 

_________  
 

In toepassing van artikel 31 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, wordt 
navolgende mondelinge vraag toegevoegd door raadslid Gunter De Ryck namens de Groenfractie: 

• Stand van zaken samenwerking tussen Herk-de-Stad, Halen en Lummen 
____________ 

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

 
Openbaar 

Toelichting 

1 19.30u : Toelichting jaarverslag Politie LRH - Herk-de-Stad 2020 door 
de korpschef 

 
Beslissing: 
 
Neemt kennis van het jaarverslag zoals toegelicht door de korpschef, de heer Pirard, waarvan kopie in bijlage dat 
deel uitmaakt van dit verslag. 
 

Vorig verslag 
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2 Goedkeuring vorig verslag. 

Feiten en context 

Gelet op de ontwerpnotulatie van de gemeenteraad van 19 april 2021; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het voorinzagerecht; 
Na beraadslaging; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
De ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 19 april 2021 zonder opmerkingen goed te keuren. 
 

Financiën 

3 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van het 
gewest voor het aanslagjaar 2022. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet dat in het kader van het decreet lokaal bestuur de mogelijkheid wordt voorzien dat de gemeente differentieert 
in de tarieven van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing; 
Gelet op de in het meerjarenplan voorziene actie 2.7.3. met als omschrijving 'Startende ondernemers ontvangen 
een korting op hun KI.'; 
Gelet dat we als gemeentebestuur ondernemerschap in het algemeen willen ondersteunen en we meer specifiek 
startende ondernemers enerzijds een financieel duwtje in de rug willen geven en anderzijds ook motiveren om zich 
fysiek in Herk-de-Stad te komen vestigen. 
Gelet dat we in de eerste plaats onze focus daarbij leggen op de detailhandel, teneinde net de aanwezigheid van 
winkels in het straatbeeld te stimuleren. 
Gelet dat daarom wordt voorgesteld om vanaf het aanslagjaar 2022 een nultarief qua gemeentelijke opcentiemen te 
hanteren voor deze startende ondernemers. 
Gelet dat deze startende ondernemers hun activiteit in hoofdberoep dienen uit te oefenen en gedurende maximum 2 
opeenvolgende jaren kunnen genieten van dit nultarief. 
Gelet dat we, in uitvoering van actie 2.7.9. (we vragen slechts eenmaal de gegevens op bij de ondernemers) en 
teneinde de planlasten voor deze startende ondernemers maximaal te beperken, voor de detectie van de in 
aanmerking komende ondernemers gebruik maken van de gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen 
opgenomen zijn: ondernemingsnummer, adres, begindatum, NACE-code, hoofdberoep/bijberoep,... 
Gelet dat we de voorwaarde inzake het contact met het publiek (verwijzing naar de activiteiten die onder de 
handelshuur vallen) niet kunnen controleren op basis van de gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen 
zijn opgenomen, zal er door de dienst lokale economie jaarlijks een fysieke controle georganiseerd dienen te 
worden teneinde de definitieve lijst van percelen vast te stellen; 
Gelet dat we, in uitvoering van het decreet lokaal bestuur, voorliggende ontwerpbeslissing ter advies hebben 
voorgelegd aan de Vlaamse Belastingdienst. 
Gelet dat de Vlaamse Belastingdienst een advies aflevert over de technische uitvoerbaarheid van de beoogde 
differentiëring. 
Gelet dat de Vlaamse Belastingdienst in haar advies (dd. 12/03/2021) oordeelt dat het voorstel tot differentiatie 
uitvoerbaar is; 
Gelet dat het integrale advies van de Vlaamse Belastingdienst als bijlage bij dit punt is gevoegd; 
Gelet dat tevens het advies van de Middenstandsraad aangevraagd werd; 
Gelet op het positief advies van de Herkse Middenstandsraad van 25 februari 2021 (zie bijlage); 
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Wettelijke motivering 

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet; 
Gelet op artikel 464/1, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; 
Gelet op artikel 2.1.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4 van het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit; 
Gelet op artikel 40, §3 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op artikel 41, derde en vierde lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op artikel 3.1.0.0.6. van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering 
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

Financiële impact 

Gelet dat op basis van de lijst van in aanmerking komende startende ondernemers voor 2020 het hanteren van een 
nultarief zou leiden tot een minderontvangst van 4.095,74 euro. 
Gelet dat startende ondernemers maximaal 2 jaar kunnen genieten van het nultarief en dat de gecumuleerde 
minderontvangst bijgevolg maximaal 8.191.48 euro zou bedragen; 
Gelet dat de uiteindelijke impact voor het aanslagjaar 2022 afhankelijk zal zijn van de lijst van startende 
ondernemers in 2021; 

Motivering onthouding 

Raadslid Johny Franssen verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
De N-VA  fractie wenst zijn onthouding over de vrijstelling van betaling van gemeentelijke opcentiemen op de 
onroerende voorheffing van het gewest voor het aanslagjaar 2022 als volgt te formuleren. 
In het meerjarenplan wordt vermeld dat beginnende handelaars die starten in 2021 twee jaar vrijgesteld worden van 
deze belasting. 
Het is spijtig dat slechts een beperkte categorie handelaars in aanmerking komt.  Horeca, mensen die alleen 
diensten aanbieden, vallen uit de boot. 
Wij vrezen dat hier het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden en vrezen dat een aantal handelaars hier 
bezwaarschriften tegen gaan indienen, met 
alle gevolgen van dien. 
 
Stemming: 
Met 18 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Wim Hayen, 
Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, Karel Lavigne, Merja Stiers, Lore Michiels), 3 onthoudingen (Karolien Grosemans, 
Danny Jamers, Johny Franssen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Er worden voor het aanslagjaar 2022 de volgende gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 
gevestigd: 
- de percelen waar een onderneming gevestigd is die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet: 
1) opgericht in de periode 01/01/2021 - 31/12/2021; 
2) in hoofdberoep actief; 
3) actief onder minstens één Nace-code behorende tot de groepen 47.1 tot en met 47.7 of onder Nace-codes 
45.113 of 45.193; 
4) een activiteit uitoefenend die onder de regels van de handelshuur vallen (het contact met het publiek). 
Voor deze percelen worden geen opcentiemen gevestigd. 
- alle andere percelen: 756 opcentiemen. 
 
Artikel 2. 
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst. 
  
Artikel 3. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 

Grondgebiedszaken 
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Milieu 

4 Belasting op het vaststellen van overtredingen inzake privéwaterafvoer 
aanslagjaren 2021-2025 

Feiten en context 

Gelet dat op het laatste overleg met de omgevingsambtenaren en Fluvius dd. 10/11/2020 er werd aangedrongen 
om dringend actie te ondernemen als er geen actie ondernomen is rond de wettelijk verplichting om de privé-water 
afvoer gescheiden te laten verlopen na herhaaldelijke aanmaningen door Fluvius; 
Gelet dat in de gemeente Herk-de-Stad momenteel 6 overtredingen zijn vastgesteld door Fluvius; 
Gelet dat als er tegen eind 2021 voor een aantal overtredingen actie dient ondernomen te worden, indien wij geen 
actie ondernemen kunnen we de subsidie/tussenkomst van Fluvius voor de rioleringsprojecten verliezen; 
Gelet het advies van de Minaraad dd. 25 februari 2021; 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de afkoppeling van hemelwater van de openbare riolering noodzakelijk is voor de efficiëntie en de 
goede werking van rioolwaterzuiveringsinstallaties; 
Overwegende dat als de afkoppeling niet voor elke woning gebeurt, het hemelwater in de afvalwaterleiding van het 
openbare rioleringsstelsel terechtkomt. De dimensionering van dergelijke afvalwaterleidingen werd door de 
rioolbeheerder niet voorzien voor opvang van hemelwater maar enkel voor opvang van afvalwater; 
Overwegende dat de niet -afkoppeling kan resulteren in wateroverlast op het openbaar domein en/of overlast bij 
naburige gebouwen waar de afkoppeling wel correct werd uitgevoerd; 
Overwegende dat dit  verder kan resulteren in het lozen van afvalwater in oppervlaktewateren of in de 
hemelwaterleiding, met bijkomende kosten en eventuele verontreiniging op openbaar domein tot gevolg; 
Overwegende dat deze situaties vragen om een extra inzet en opvolging door de gemeentelijke diensten ter 
herstelling van de openbare reinheid; 
Overwegende dat om deze redenen bij de aanleg van gescheiden rioleringsstelsel het hemelwater afkomstig van 
privéterrein afgekoppeld worden conform de bepalingen van artikel 6.2.2.1.2 van Vlarem II; 
Overwegende dat naar aanleiding van de uitvoering van een project tot aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel 
de rioolbeheerder gratis een afkoppelingsadvies, opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige, aangesteld door de 
rioolbeheer verstrekt aan de betrokken eigenaars en deze van de aanpalende percelen; 
Overwegende dat om dezelfde redenen als hierboven vermeld men in een bouwvergunning bij nieuwbouw of 
verbouwing een gescheiden aanleg van afval- en hemelwaterleiding op privédomein tot aan de perceelgrens wordt 
opgelegd; 
Overwegende dat het algemeen waterverkoopreglement sinds 1 juli 2011 verplicht een keuring oplegt van de 
privéwaterafvoer in volgende gevallen: 
- voor de eerste ingebruikname 
- na vaststelling van een inbreuk op gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften) op verzoek van de exploitant 
- bij aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein; 
Overwegende dat er een intensieve begeleiding wordt opgezet door de betrokken partners, gemeente en 
rioolbeheerder, om de eigenaars bij de staan in een correcte afkoppeling van hemel- en afvalwater; 
Overwegende dat deze intensieve begeleiding eindigt wanneer de betrokken eigenaar een conform keuringsattest 
betreffende de privéwaterafvoer aflevert overeenkomstig hogervermelde regelgeving; 
Overwegende dat wanneer eigenaars geen conform keuringsattest aanlevert en dus een bijkomende intensieve 
opvolging vraagt, brengt dit extra kosten met zich mee; 
Overwegende dat de aanleg van 2 DWA-leidingen met een maximale afkoppeling op woningniveau tevens 
noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies voor de uitvoering van de rioleringswerken 
vanwege de VMM; 
Overwegende dat indien er nog steeds lozingen gebeuren van afvalwater op grachten of sterfputten in plaats van 
het aansluiten van de privéwaterafvoer op het openbaar rioleringsstelsel, kunnen de oppervlaktewateren en het 
grondwater verontreinigd worden door deze lozingen van afvalwater; 
Overwegende dat men vaststelt dat er nog steeds nieuwe of gewijzigde huisaansluitingen op illegale wijze gebeuren 
op het rioleringsnet en dat dus niet alle nieuwe of gewijzigde huisaansluitingen worden gevraagd bij de 
rioolbeheerder. Dergelijke illegale nieuwe of gewijzigde huisaansluitingen vragen een intensieve opvolging en 
brengen extra kosten met zich mee; 
Overwegende dat de betrokken eigenaars, die het nalaten aan te sluiten of illegaal aangesloten zijn niet op gelijke 
wijze bijdragen aan de realisatie van de milieudoelstellingen voortvloeiende uit de Vlaamse wetgeving en 
reglementering en het gemeentelijke beleid; 



5 
 

Overwegende het opvolgtraject aan de desbetreffende burgers voldoende kansen biedt om tot een gekeurde 
huisaansluiting te komen. Indien men na drie pogingen nog steeds in gebreke blijft maakt de rioolbeheerder het 
dossier over aan de handhavingsinstantie, zijnde de gemeente; 
Overwegende dat de rioolbeheerder aan de gemeente vraagt om hier dringend actie te ondernemen om 
bovenstaande inbreuken aan te pakken. Door het invoeren van een belasting, rekening houdend met de 
veroorzaakte lasten, worden aan de gemeente de nodige middelen ter beschikking gesteld om de betrokken 
eigenaars verder aan te sporen om zich in regel te stellen en zodoende de bijkomende opvolging door de gemeente 
alsnog te kunnen voltooien; 

Wettelijke motivering 

Artikel 170 § 4 van de grondwet; 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelasting; 
Europese kaderrichtlijn Water 2000/60/EG; 
Het decreet 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; gecoördineerd op 15 juni 2018 ('waterwetboek'); 
Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne; 
Het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1999 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende de milieuvergunning; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 
32 duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen de 
verontreiniging; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding 
tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de 
exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water 
bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen 
waterverkoopreglement (hierna genoemd 'het algemeen waterverkoopreglement'). 
Het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer ( 
hierna genoegd 'het keuringsbesluit'). 
Het ministerieel besluit tot de goedkeuring van de aanvullende voorwaarden bij het algemeen 
waterverkoopreglement van Infrax West, Fluvius Limburg, Fluvius Antwerpen en Riobra van 14 januari 2019; 
Het ministerieel besluit van 20 augustus 2012 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en de 
aanleg van rioleringssystemen; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater; 
De omzendbrief BB 2018/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit; 
De machtiging van de Vlaamse toezichtscommissie om persoonsgegevens uit te wisselen in kader van de uitvoering 
van dit reglement; 
Artikel 40 §2 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan 
daarvoor algemene regels vaststellen; 
Artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met 
behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om 
politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijke 
beleid, de gemeentelijke belastingen en de retributies, en op het inwendig bestuur van de gemeente; 

Financiële impact 

De opbrengsten worden geboekt op budgetrekening GBB/0020-00/7330400/STAD/CBS/IP-GEEN; 

Motivering onthouding 

Raadslid Johny Franssen verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
Uiteraard steunen wij de idee dat wie zich niet aan de regels houdt een boete riskeert.  
Wij hebben echter, net zoals de Minaraad, moeite met het feit dat nergens in dit voorstel gewag gemaakt wordt 
van hoe mensen die om financiële of technische redenen moeilijkheden hebben om te voldoen aan deze geholpen 
kunnen worden.  Deze twee redenen zijn waarschijnlijk de hoofdoorzaak waarom deze gescheiden afvoer niet werd 
uitgevoerd. 
 
Stemming: 



6 
 

Met 18 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Wim Hayen, 
Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, Karel Lavigne, Merja Stiers, Lore Michiels), 3 onthoudingen (Karolien Grosemans, 
Danny Jamers, Johny Franssen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Akkoord te gaan met onderstaand reglement voor aanslagjaren 2021 tot en met 2025 om een gemeentebelasting 
vast te stellen op overtredingen inzake privéafvoer.  
Artikel 2. 
Begripsomschrijving 
 
Voor de lezing van dit reglement zijn de definities van het algemeen waterverkoopreglement van toepassing. 
Verder wordt onder de volgende begrippen begrepen: 
Conform keuringsattest: het attest dat afgeleverd wordt door de keurder privéwaterafvoer indien de privéwaterafvoer 
conform de geldende wettelijke en technische voorschriften uitgevoerd is zoals beschreven in artikel 6 van het 
keuringsbesluit. 
Alle afwater septische put: De individuele voorbehandelingsinstallatie waaronder wordt begrepen septische putten 
of gelijkaardige inrichtingen voor de voorbehandeling van normaal huisafvalwater ter verwijdering van vetstoffen, 
bezinkbare en drijvende stoffen met een minimale inhoud van 3.000 liter. 
Rioolbeheerder: Fluvius SO cvba die instaat voor de exploitatie van de openbare saneringsinfrastructuur in de naam 
en voor rekening van de opdracht houdende verenigingen Fluvius West, Fluvius Limburg, Fluvius Antwerpen en 
Riobra. 
Eigenaar: de volle eigenaar, de erfpachter, de opstalhouder of de vruchtgebruiker. 
Artikel 3. 
Na melding en ontvangst van een dossier van de rioolbeheerder betreffende het niet aanleveren van een conform 
keuringsattest bij een eerste ingebruikname van een huisaansluiting of bij de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel of na melding en ontvangst van de rioolbeheerder betreffende de op illegale wijze aangesloten 
privéwaterafvoer, verstuurt de gemeente een aangetekende brief, waarin de betrokken eigenaar aangemaand wordt 
om zich binnen een termijn van 6 maand, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand 
waarin de aangetekende zending verstuurd is (bewijs met poststempel), in orde te stellen met de toepasselijke 
wetgeving en opgelegde voorwaarden. 
Artikel 4. 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het onroerend goed die door zijn toedoen na het verstrijken van 
de aanmaningstermijn in de aangetekende brief, bedoeld in artikel 3, niet beschikt over een wettelijk verplicht 
conform keuringsattest of zich na deze aanmaningstermijn niet in regel stelt bij de rioolbeheerder inzake de op 
illegale wijze aangesloten aansluiting op het openbaar saneringsnetwerk. Deze termijn kan met 1 jaar verlengd 
worden in het geval de eigenaar grondige verbouwingsplannen heeft met aanpassing van de privéwaterafvoer op 
voorwaarde dat de stedenbouwkundige vergunning werd verleend uiterlijk 6 maanden na de datum van het proces-
verbaal van de voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken op het openbaar domein. 
Het wettelijk verplicht conform keuringsattest is verplicht indien de eerste ingebruikname van de rioleringsaansluiting 
is aangevraagd na de invoering van het algemeen waterverkoopreglement. Het wettelijk verplicht conform 
keuringsattest is verplicht bij de verplichte afkoppeling ingevolge van de aanleg van een nieuw gescheiden 
rioleringsstelsel met een aanbestedingsdatum na de invoering van het algemeen waterverkoopreglement. 
Artikel 5. 
§1 De belasting slaat op de eigendom en is verschuldigd door wie op 1 januari van het belastingjaar eigenaar, 
erfpachter of opstalhouder is van het belastbaar goed. 
§2 Ingeval er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is respectievelijk de opstalgever of de erfpachtgever 
hoofdelijk aansprakelijk met de opstalhouder of erfpachthouder voor de betaling van de belasting. 
§3 Indien het belastbaar goed in onverdeeldheid toebehoort aan verschillende personen ontvangt elke eigenaar 
initieel een aanslagbiljet a rato van het respectievelijke eigendomsaandeel. Alle leden van de onverdeeldheid zijn 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige belasting. 
§4 De belasting is verschuldigd na het verlopen van de termijn van 6 maanden waarvan sprake is in artikel 3. Indien 
de betrokken eigenaar nalaat een conform keuringsattest aan te leveren of weigert zich in orde te stellen met de 
opgelegde voorwaarden in het aangetekend schrijven, wordt de belasting geheven. Dit gebeurt na de vaststelling 
door een personeelslid, daartoe speciaal aangesteld door het college van burgemeester en schepenen, dat niet aan 
de voorgeschreven voorwaarden is voldaan zoals bedoeld in art. 4. Deze vaststelling vindt ten vroegste plaats in de 
maand na het verstrijken van de aanmaningstermijn. 
§5 De belasting is jaarlijks verschuldigd tot en met het jaar waarin aan de in de aangetekende brief opgelegde 
verplichting is voldaan. De vaststelling dat hieraan is voldaan gebeurt door een personeelslid daartoe speciaal 
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aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. Daartoe moet de belastingplichtige dit bij de 
rioolbeheerder melden per aangetekende brief, waarbij het conform keuringsattest van de keurder privéwaterafvoer 
is gevoegd. De rioolbeheerder meldt per brief aan het college van burgemeester en schepenen dat het conform 
keuringsattest is overgemaakt. In het geval op illegale wijze aangesloten was op het openbare saneringsnetwerk zal 
de melding gebeuren door de rioolbeheerder aan het college van burgemeester en schepenen, dat de betrokken 
eigenaar binnen de vastgelegde termijn aan de voorwaarden heeft voldaan door het aanvragen van de 
rioleringsaansluiting en het aanleveren van een conform keuringsattest. 
Artikel 6. 
Tarief 
De belasting wordt als volgt berekend: 
 1. Bij een vaststelling dat de eigenaar weigert de keuring privéwaterafvoer uit te voeren en bijgevolg geen conform 
keuringsattest aanlevert: 
- 250 euro voor het eerste aanslagjaar dat de belasting verschuldigd is 
- 500 euro vanaf het tweede en de daarop volgende aanslagjaren waarin de belasting verschuldigd is 
  
2. Bij een vaststelling dat eigenaar beschikt over een niet-conform keuringsattest en weigert de privéwaterafvoer 
aan te passen en bijgevolg het aanleveren van een conform keuringsattest: 
- 500 euro voor het eerste aanslagjaar dat de belasting verschuldigd is 
- 750 euro voor het tweede en de daarop volgende aanslagjaren waarin de belasting verschuldigd is 
Artikel 7. 
vrijstellingen 
 §1 Aanvraag vrijstelling: 
De aanvraag voor vrijstelling van de belasting moeten worden ingediend, op straffe van verval, binnen de 30 dagen 
vanaf de verzending van het aanslagbiljet. 
De belastingplichtige (of zijn vertegenwoordiger) die gebruik wenst te maken van een vrijstelling zoals hierna in dit 
reglement beschreven, moet hiervoor zelf de nodige bewijsstukken voorleggen aan de administratie. 
§2 Vrijstelling voor een nieuwe eigenaar: 
De nieuwe eigenaar, die op 1 januari van het aanslagjaar minder dan één jaar eigenaar is, wordt vrijgesteld van de 
belasting. Deze vrijstelling geldt voor één belastingjaar volgend op de datum van de notariële akte. 
§3 Vrijstelling voor woningen en/of gebouwen volledig gelegen binnen een onteigeningsplan: 
De eigendom die gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan 
ligt of waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning meer wordt afgeleverd omdat een onteigening wordt 
voorbereid. 
 §4 Vrijstelling voor de eigenaar van woningen en/of gebouwen die bij de keuring privéwaterafvoer uitsluitend zijn 
afgekeurd door het niet aanwezig zijn van een alle afvalwater septische put in het collectief te optimaliseren 
buitengebied volgens het gemeentelijk zoneringsplan. 
Artikel 8.  
De kohieren worden door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten 
laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar  
Artikel 9. 
De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na toezending van het aanslagbiljet. 
Artikel 10. 
Bezwaren tegen deze belasting kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Het 
bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
De hoorzitting moet niet meer verplicht voor elk bezwaar worden georganiseerd, maar enkel indien de 
belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger) er uitdrukkelijk om gevraagd heeft bij het indienen van het bezwaar. 
Artikel 11. 
De gemeente voegt een beknopte samenvatting van het belastingreglement toe op de achterkant van het 
aanslagbiljet. 
Artikel 12. 
De rioolbeheerder wordt op de hoogte gehouden van de beslissing tot heffing van de belasting, de eventuele 
bezwaarschriften, beroepsprocedures en ontheffingen van een individueel dossier. 
Artikel 13. 
Het belastingreglement treedt in werking 5 dagen na publicatiedatum. 
Artikel 14. 
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 financiële dienst 
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- VMM 
- Fluvius Limburg 
- Minaraad 

Vrije Tijd 

5 Ondersteuning erkenningsaanvraag 2022-2027 van Logo Limburg vzw 
bij de Vlaamse overheid 

Inhoudelijke motivering 

Ondersteuning erkenningsaanvraag Logo Limburg vzw  
Overwegende de vraag van Logo Limburg vzw om hun nieuwe erkenningsaanvraag voor de periode 2022-2027 bij 
de Vlaamse overheid te ondersteunen. Hiervoor moet een lijst van erkende partners waaronder de lokale besturen 
die deel uitmaken van het werkingsgebied van Logo Limburg vzw deze erkenning formeel ondersteunen (Zie artikel 
4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30/01/2009); 
Overwegende dat Logo Limburg vzw is belast met de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en dat 
doet in samenwerking met lokale en regionale partners in Limburg, waaronder de lokale besturen; 
Overwegende dat Logo Limburg vzw voor Herk-de-Stad al jarenlang een betrouwbare en sterke partner is bij zowel 
de voorbereiding als uitvoering van zeer uiteenlopende preventieve gezondheidsacties waarbij Logo Limburg vzw 
ondersteuning biedt via zowel kant- en klare thematische materialen, materialen voor procesbegeleiding en 
effectieve procesbegeleiding en coaching op maat; 
Overwegende dat Logo Limburg vzw eveneens een sterke ondersteunende rol speelt in het ontwikkelen van een 
actief preventief gezondheidsbeleid binnen ELZ Herkenrode; 
Overwegende dat ten gevolge van de covid-crisis het belang van gezondheidspromotie en ziektepreventie nog meer 
dan ooit duidelijk is geworden; 
  
Lidmaatschap algemene vergadering Logo Limburg vzw 
Overwegende dat de ondersteuning van de erkenning geen automatisch lidmaatschap van Logo Limburg 
vzw  inhoudt, maar dat wel de mogelijkheid bestaat om een vertegenwoordiger af te vaardigen naar de algemene 
vergadering van Logo Limburg vzw;  
Overwegende het voorstel om de schepen van sociale zaken te blijven afvaardigen naar de algemene vergadering 
van Logo Limburg vzw; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen van 21 november 2003 en latere 
wijzigingen. In het bijzonder titel III-hoofdstuk VII; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo’s van 30 januari 2009. In het bijzonder hoofdstuk 
III; 
Gelet op het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018 en latere wijzigingen. In het bijzonder artikel 7 §7; 
Gelet op de omzendbrief van het departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin over het lokaal sociaal beleid van 
26 oktober 2018; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. In het bijzonder artikels 2 §2, 41 4°&5°, 78 5°&6°; 
Gelet op de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen zoals terug te vinden op de site van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid; 
Gelet op actieplan 1.7. 'Herk-de-Stad: gezonde gemeente. We voeren een actief en stimulerend gezondheidsbeleid 
waarin gezond bewegen en gezonde voeding permanent centraal staan' uit het meerjarenplan 2020-2025 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 december 2019; 

Financiële impact 

Overwegende dat de ondersteuning van de erkenning geen financiële impact heeft; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1012025&param=inhoud&ref=search
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1017703.html
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029068&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/omzendbrief_LSB_1.pdf
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029017&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1084704
https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidsdoelstellingen
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Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad ondersteunt de erkenning van Logo Limburg vzw voor de periode 2022-
2027 en ondertekent het erkenningsformulier. 
Artikel 2.  
Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst lid te blijven van de algemene vergadering van Logo Limburg vzw en 
duidt hiervoor de schepen van sociale zaken aan als  haar vertegenwoordiger. 
Artikel 3.  
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit samen met het erkenningsformulier en het antwoordformulier Algemene Vergadering aan Logo 
Limburg vzw wordt bezorgd. 

Dienstencentrum 

6 Nieuw gebruikersreglement Minder Mobiele Centrale Herk-de-Stad 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat in functie van de afgesproken overschakeling van de werking van de Minder Mobiele Centrale 
Herk-de-Stad naar Mpact het volgende dient te gebeuren: 
1) nieuw gebruikersreglement 
2) opheffen van de bestaande intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst 
3) goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebestuur Herk-de-Stad en Mpact 
Overwegende het positieve advies van de Welzijnsraad;  
Overwegende het om een volledig nieuw gebruikersreglement gaat, waarbij er is rekening gehouden met de 
collegebeslissing van 26 oktober 2020 en de werking van Mpact; 
Overwegende het voorstel van gebruikersreglement: 
Reglement Minder Mobiele Centrale Herk-de-Stad 
 
 
I. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 
De Minder Mobielen Centrale Herk-de-Stad hierna MMC Herk-de-Stad genoemd, is een dienst die instaat voor het 
vervoer van personen met een beperking, ouderen, zieken of kansarmen die geen andere vervoersmogelijkheden 
hebben.  
 
De chauffeurs zijn vrijwilligers die op aanvraag en tegen een kostenvergoeding dit vervoer verzorgen. 
 
De coördinatie gebeurt door dienstencentrum 'De Cirkel'. 
 
Artikel 2 
MMC Herk-de-Stad werkt neutraal en houdt geen rekening met politieke en/of filosofische bindingen 
 
II. WERKING 
 
Artikel 3 
De werking van MMC Herk-de-Stad bestrijkt het grondgebied van Herk-de-Stad.  
 
MMC Herk-de-Stad maakt deel uit van Mpact en onderschrijft het reglement van deze organisatie. De 
aansluitingskost bedraagt 95 euro per jaar. 
In de aansluitingskost zit de verzekering BA, planningstool en rittenboekjes vervat. 
 
Artikel 4 
De doelstelling van deze samenwerking onder de koepel van Mpact is de volgende: 
 
Artikel 4.1 t.a.v. de aangesloten organisaties 
In het kader van de samenwerking kunnen chauffeurs ook inwoners van een andere, aangrenzende gemeente 
vervoeren of kan gecombineerd vervoer georganiseerd worden.  
 
Artikel 4.2 t.a.v. de chauffeurs 
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Door de samenwerking kan er gemeenschappelijke vorming georganiseerd worden. Mpact brengt op regelmatige 
basis een krant uit voor de chauffeurs waarin nieuwe reglementen, goede praktijkervaringen … zijn opgenomen.  
 
Artikel 5 
Mpact voorziet in drie verzekeringen. De bijdrage van MMC Herk-de-Stad bedraagt: 
 
* Omnium verzekering dekt: 
- de schade aan de wagen waar de chauffeur mee rijdt als hij een geregistreerde rit uitvoert en waarbij zijn 
aansprakelijkheid bewezen wordt 
- de lichamelijke schade van de chauffeur onder dezelfde bepalingen  
- diefstal van de wagen (geen inhoud) 
- brand (geen inhoud) 
Premie: 0,035 euro per gereden km  
 
* verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: 
Dekt de schade die een chauffeur of een gebruiker kan toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen in de 
wagen en tijdens het verloop van de rit 
Premie: zit in de aansluitingspremie van Mpact  
 
* verzekering lichamelijke schade: 
Dekt de schade die een chauffeur kan oplopen tijdens het in- en uitstappen in de wagen en tijdens het wachten op 
het lid. 
Premie: 0,08 euro per gereden rit 
 
Deze verzekeringen worden per deelnemend bestuur verrekend door Mpact op basis van een jaarlijkse factuur en 
worden door het gemeentebestuur Herk-de-Stad betaald.  
 
Artikel 6 
De voorwaarden om een rit aan te vragen zijn: 
 
Artikel 6.1: minder mobiel zijn 
De gebruiker is minder mobiel omwille van ouderdom, ziekte of handicap. Mits een goede motivatie kan een sociale 
noodsituatie ook een reden zijn om een rit aan te vragen. 
 
Artikel 6.2: toegankelijkheid openbaar vervoer 
Het vervoer wordt enkel toegestaan indien er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voorhanden is of 
het openbaar vervoer is niet vlot toegankelijk  voor de gebruiker. 
 
Artikel 6.3: inkomensgrens 
Er is een inkomensgrens geldig van maximum twee keer het leefloon. 
 
Op deze manier vormt MMC Herk-de-Stad geen concurrentie voor de taximaatschappijen. 
 
Artikel 6.4: controle van het inkomen 
De controle van de inkomensgrens wordt uitgevoerd aan de hand van:  
1) klevertje van de mutualiteit. Het nummer links onderaan op het klevertje dat eindigt op een 1 wijst op een Omnio-
statuut. 
2) een pensioenstrookje  
3) het aanslagbiljet van de belastingen 
4) het attest van FOD Sociale Zekerheid voor personen met een beperking 
 
De controle gebeurt halfjaarlijks door de sociale dienst van het OCMW Herk-de-Stad.  
 
Artikel 6.5 Begeleider 
De gebruiker mag een begeleider meenemen. De begeleider moet geen lidkaart kopen maar kan dan ook geen 
aanspraak maken op de verzekering BA. 
 
Artikel 7 
Het inschrijvingsgeld bedraagt: 
-    Voor een gebruiker: 12 euro voor een volledig jaar en 6 euro voor een half jaar vanaf 1 juli. Er kan niemand voor 
een half jaar worden ingeschreven vóór 1 juli. 
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-    Voor een koppel of samenwonenden: 16 euro voor een heel jaar of 8 euro voor een half jaar na 1 juli worden 
gerekend. 
De gebruiker ontvangt na betaling een lidkaart.  
 
Artikel 8 
Van iedere gebruiker wordt een inschrijvingsformulier bijgehouden. Hierop staan volgende gegevens:  
-    naam, adres, telefoonnummer 
-    gebruik van een rollator, rolstoel of andere hulpmiddelen  
-    een ondertekende inkomensverklaring 
De gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid van zijn/haar gegevens. Onjuiste gegevens kunnen aanleiding 
geven tot schrapping.  
 
Artikel 9 
De coördinatie van de ritten gebeurt door dienstencentrum De Cirkel.  
Een rit dient minstens twee werkdagen op voorhand te worden aangevraagd. De rit wordt geregistreerd in de 
planningstool aangeleverd door Mpact. 
 
Van iedere rit worden in het kader van rapportage volgende gegevens bijgehouden: 
-    naam chauffeur 
-    naam gebruiker 
-    aantal kilometers 
-    wachttijd 
-    reden van gebruik  
 
MMC Herk-de-Stad maakt jaarlijks een overzicht van: het aantal gereden kilometers, het aantal ritten, het aantal 
beschikbare chauffeurs, het aantal gebruikers en de vijf meest voorkomende redenen van gebruik. 
 
Artikel 10 
§1. De gebruiker betaalt de chauffeur de geldende wettelijke km-vergoeding per km, te rekenen vanaf de 
woonplaats van de chauffeur.  
De forfaitaire kilometervergoeding voor een rit tot 10 km bedraagt 10km x de geldelijke wettelijke 
kilometervergoeding. 
 
§2. De gebruiker betaalt daarnaast een bijkomende consumptievergoeding vanaf het 2de half uur.   
Het eerste half uur, te rekenen vanaf het ogenblik dat de chauffeur op de eerste bestemming toekomt, is inbegrepen 
in de kilometervergoeding.  
Vanaf aanvang 2de half uur (vanaf 31ste minuut) en vanaf het 3de half uur (61ste minuut) bedraagt de 
consumptievergoeding 1,50 euro. 
Vanaf het 4de half uur (91ste minuut) bedraagt de consumptievergoeding 2,00 euro per elk begonnen half uur. 
 
§3. De gebruiker betaalt eveneens alle verschuldigde parkeergelden. 
 
Deze vergoedingen kunnen ten allen tijde, aangepast worden aan de beslissing van het College van Burgemeester 
en Schepenen. Prijsaanpassingen zijn steeds ten vroegste van toepassing vanaf één maand na de beslissing.  
 
Artikel 11 
Bij gebruik van MMC Herk-de-Stad betaalt het lid onmiddellijk de volledige kosten aan de vrijwillige chauffeur. De 
toelage zoals bepaald wordt in artikel 12 wordt later door het gemeentebestuur overgemaakt op het opgegeven 
rekeningnummer van het lid. 
 
 
III. Gemeentelijke toelage 
 
Artikel 12 
Een gebruiker van de MMC Herk-de-Stad betaalt de geldende wettelijke km-vergoeding per kilometer.  
 
Binnen de perken van de voorziene begrotingsmiddelen heeft een gebruiker wanneer hij een persoon met een 
beperking is of een OMNIO-statuut heeft recht op  een tussenkomst van 0,20 euro per km vanaf de 11de km met 
een maximum van 100 euro per maand 
De tussenkomsten worden bepaald door het schepencollege van Herk-de-Stad. Prijsaanpassingen zijn steeds ten 
vroegste van toepassing vanaf één maand na de collegebeslissing.  
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Wettelijke motivering 

Gelet op het feit dat het huidige gebruikersreglement is goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 
2015; 
Gelet op de schepencollegebeslissing van 26 oktober 2020 om in de loop van 2021 de bestaande 
intergemeentelijke samenwerking rond de Minder Mobiele Centrale stop te zetten en over te stappen naar Mpact; 
Gelet op de schepencollegebeslissing van 26 oktober 2020 om volgende afspraken te behouden: 
1) behoud van een gemeentelijke tegemoetkoming beperkt tot een maximum van 100 euro per maand 
2) behoud van het principe van een inkomensgrens (vastgesteld via sociaal onderzoek); 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1.  
Het nieuwe gebruikersreglement voor de Minder Mobiele Centrale Herk-de-Stad goed te keuren: 
  
  

Reglement Minder Mobiele Centrale Herk-de-Stad i.s.m. Mpact 
  
I. ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1 
De Minder Mobielen Centrale Herk-de-Stad hierna MMC Herk-de-Stad genoemd, is een dienst die instaat voor het 
vervoer van personen met een beperking, ouderen, zieken of kansarmen die geen andere vervoersmogelijkheden 
hebben. 
De chauffeurs zijn vrijwilligers die op aanvraag en tegen een kostenvergoeding dit vervoer verzorgen. 
De coördinatie gebeurt door dienstencentrum 'De Cirkel'. 
  
Artikel 2 
MMC Herk-de-Stad werkt neutraal en houdt geen rekening met politieke en/of filosofische bindingen. 
  
II. WERKING 
Artikel 3 
De werking van MMC Herk-de-Stad bestrijkt het grondgebied van Herk-de-Stad. 
MMC Herk-de-Stad maakt deel uit van Mpact en onderschrijft het reglement van deze organisatie. De 
aansluitingskost bedraagt 95 euro per jaar. 
In de aansluitingskost zit de verzekering BA, planningstool en rittenboekjes vervat. 
  
Artikel 4 
De doelstelling van deze samenwerking onder de koepel van Mpact is de volgende: 
  
Artikel 4.1 t.a.v. de aangesloten organisaties 
In het kader van de samenwerking kunnen chauffeurs ook inwoners van een andere, aangrenzende gemeente 
vervoeren of kan gecombineerd vervoer georganiseerd worden. 
Artikel 4.2 t.a.v. de chauffeurs 
Door de samenwerking kan er gemeenschappelijke vorming georganiseerd worden. Mpact brengt op regelmatige 
basis een krant uit voor de chauffeurs waarin nieuwe reglementen, goede praktijkervaringen … zijn opgenomen. 
  
Artikel 5 
Mpact voorziet in drie verzekeringen. De bijdrage van MMC Herk-de-Stad bedraagt: 
* Omnium verzekering dekt: 
- de schade aan de wagen waar de chauffeur mee rijdt als hij een geregistreerde rit uitvoert en waarbij zijn 
aansprakelijkheid bewezen wordt 
- de lichamelijke schade van de chauffeur onder dezelfde bepalingen 
- diefstal van de wagen (geen inhoud) 
- brand (geen inhoud) 
  
Premie: 0,035 euro per gereden km 
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* verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: 
Dekt de schade die een chauffeur of een gebruiker kan toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen in de 
wagen en tijdens het verloop van de rit 
Premie: zit in de aansluitingspremie van Mpact 
  
* verzekering lichamelijke schade: 
Dekt de schade die een chauffeur kan oplopen tijdens het in- en uitstappen in de wagen en tijdens het wachten op 
het lid. 
Premie: 0,08 euro per gereden rit 
Deze verzekeringen worden per deelnemend bestuur verrekend door Mpact op basis van een jaarlijkse factuur en 
worden door het gemeentebestuur Herk-de-Stad betaald. 
  
Artikel 6 
De voorwaarden om een rit aan te vragen zijn: 
Artikel 6.1: minder mobiel zijn 
De gebruiker is minder mobiel omwille van ouderdom, ziekte of handicap. Mits een goede motivatie kan een sociale 
noodsituatie ook een reden zijn om een rit aan te vragen. 
Artikel 6.2: toegankelijkheid openbaar vervoer 
Het vervoer wordt enkel toegestaan indien er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voorhanden is of 
het openbaar vervoer is niet vlot toegankelijk  voor de gebruiker. 
Artikel 6.3: inkomensgrens 
Er is een inkomensgrens geldig van maximum twee keer het leefloon. 
Op deze manier vormt MMC Herk-de-Stad geen concurrentie voor de taximaatschappijen. 
Artikel 6.4: controle van het inkomen 
De controle van de inkomensgrens wordt uitgevoerd aan de hand van: 
1) klevertje van de mutualiteit. Het nummer links onderaan op het klevertje dat eindigt op een 1 wijst op een Omnio-
statuut. 
2) een pensioenstrookje 
3) het aanslagbiljet van de belastingen 
4) het attest van FOD Sociale Zekerheid voor personen met een beperking 
De controle gebeurt halfjaarlijks door de sociale dienst van het OCMW Herk-de-Stad. 
Artikel 6.5 Begeleider 
De gebruiker mag een begeleider meenemen. De begeleider moet geen lidkaart kopen maar kan dan ook geen 
aanspraak maken op de verzekering BA. 
  
Artikel 7 
Het inschrijvingsgeld bedraagt: 
-      Voor een gebruiker: 12 euro voor een volledig jaar en 6 euro voor een half jaar vanaf 1 juli. Er kan niemand 
voor een half jaar worden ingeschreven vóór 1 juli. 
-      Voor een koppel of samenwonenden: 16 euro voor een heel jaar of 8 euro voor een half jaar na 1 juli worden 
gerekend. 
De gebruiker ontvangt na betaling een lidkaart. 
 
Artikel 8 
Van iedere gebruiker wordt een inschrijvingsformulier bijgehouden. Hierop staan volgende gegevens: 
-      naam, adres, telefoonnummer 
-      gebruik van een rollator, rolstoel of andere hulpmiddelen 
-      een ondertekende inkomensverklaring 
De gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid van zijn/haar gegevens. Onjuiste gegevens kunnen aanleiding 
geven tot schrapping. 
  
Artikel 9 
De coördinatie van de ritten gebeurt door dienstencentrum De Cirkel. 
Een rit dient minstens twee werkdagen op voorhand te worden aangevraagd. De rit wordt geregistreerd in de 
planningstool aangeleverd door Mpact. 
Van iedere rit worden in het kader van rapportage volgende gegevens bijgehouden: 
-      naam chauffeur 
-      naam gebruiker 
-      aantal kilometers 
-      wachttijd 
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-      reden van gebruik 
MMC Herk-de-Stad maakt jaarlijks een overzicht van: het aantal gereden kilometers, het aantal ritten, het aantal 
beschikbare chauffeurs, het aantal gebruikers en de vijf meest voorkomende redenen van gebruik. 
  
Artikel 10 
§1. De gebruiker betaalt de chauffeur de geldende wettelijke km-vergoeding, te rekenen vanaf de woonplaats van 
de chauffeur. 
De forfaitaire kilometervergoeding voor een rit tot 10 km bedraagt 10 km x de wettelijke km-vergoeding. 
§2. De gebruiker betaalt daarnaast een bijkomende consumptievergoeding vanaf het 2de half uur.  
Het eerste half uur, te rekenen vanaf het ogenblik dat de chauffeur op de eerste bestemming toekomt, is inbegrepen 
in de kilometervergoeding. 
Vanaf aanvang 2de half uur (vanaf 31ste minuut) en vanaf het 3de half uur (61ste minuut) bedraagt de 
consumptievergoeding 1,50 euro. 
Vanaf het 4de half uur (91ste minuut) bedraagt de consumptievergoeding 2,00 euro per elk begonnen half uur. 
  
§3. De gebruiker betaalt eveneens alle verschuldigde parkeergelden. 
Deze vergoedingen kunnen ten allen tijde, aangepast worden aan de beslissing van het College van Burgemeester 
en Schepenen. Prijsaanpassingen zijn steeds ten vroegste van toepassing vanaf één maand na de beslissing. 
  
Artikel 11 
Bij gebruik van MMC Herk-de-Stad betaalt het lid onmiddellijk de volledige kosten aan de vrijwillige chauffeur. De 
toelage zoals bepaald wordt in artikel 12 wordt later door het gemeentebestuur overgemaakt op het opgegeven 
rekeningnummer van het lid. 
  
III. Gemeentelijke toelage 
Artikel 12 
Een gebruiker van de MMC Herk-de-Stad betaalt de geldende wettelijke km-vergoeding. 
Binnen de perken van de voorziene begrotingsmiddelen heeft een gebruiker wanneer hij een persoon met een 
beperking is of een OMNIO-statuut heeft recht op  een tussenkomst van 0,20 euro per km vanaf de 11de km met een 
maximum van 100 euro per maand 
De tussenkomsten worden bepaald door het schepencollege van Herk-de-Stad. Prijsaanpassingen zijn steeds ten 
vroegste van toepassing vanaf één maand na de collegebeslissing. 
  
Artikel 2.  
Dit nieuwe gebruikersreglement vervangt vanaf 1 juni 2021 het gebruikersreglement goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 14 december 2015. 
 
Artikel 3. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering overgemaakt wordt aan : 
- het Dienstencentrum; 
- de dienst Financiën; 
 

7 Samenwerkingsovereenkomst met Mpact voor de organisatie van de 
Minder Mobiele Centrale Herk-de-Stad 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat in functie van de afgesproken overschakeling van de werking van de Minder Mobiele Centrale 
Herk-de-Stad naar Mpact het volgende dient te gebeuren: 
1) nieuw gebruikersreglement 
2) opheffen van de bestaande intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst: deze wordt in de volgende 
maanden afgehandeld 
3) goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebestuur Herk-de-Stad en Mpact 
  
Overwegende het voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Herk-de-Stad en Mpact 
over de organisatie van de Minder Mobiele Centrale Herk-de-Stad; 
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Wettelijke motivering 

Gelet op de schepencollegebeslissing van 26 oktober 2020 om in de loop van 2021 de bestaande 
intergemeentelijke samenwerking rond de Minder Mobiele Centrale stop te zetten en over te stappen naar Mpact; 
Gelet op de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst van 20 december 2002 over de gezamenlijke 
organisatie van de Minder Mobiele Centrale; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Herk-de-Stad en Mpact over de organisatie van de 
Minder Mobiele Centrale Herk-de-Stad goed te keuren: 

  
  

OVEREENKOMST 
  
TUSSEN 
Mpact VZW 
Maria Hendrikaplein 65B 
9000 Gent 
Vertegenwoordigd door David Van Kesteren 
Functie Gedelegeerd Bestuurder 
en hierna Mpact genoemd 
enerzijds, 
  
EN 
Gemeentebestuur van Herk-de-Stad  
Pikkeleerstraat 14 
3540 Herk-de-Stad 
Vertegenwoordigd door Bert Moyaers - burgemeester en Nathalie Creten - algemeen directeur  
en hierna medecontractant of MMC genoemd, 
anderzijds, 
  
is overeengekomen als volgt: 
  
1. Mpact geeft hierbij aan de medecontractant het recht om een lokale Minder Mobielen Centrale (MMC) op te 
richten en te organiseren. 
  
2. Mpact verbindt zich ertoe aan de MMC een basispakket van lidkaarten, chauffeurskaarten, kilometerboekjes en 
andere formulieren, nodig voor de goede werking, ter beschikking te stellen. 
  
3. De MMC zorgt zelf voor de organisatie, de concrete uitbouw, de permanentie, de promotie, etc. van de lokale 
centrale. 
  
4. De werking van de MMC bestrijkt het gebied van de gemeente Herk-de-Stad. 
Dit omvat de volgende deelgemeentes: Berbroek, Donk, Herk centrum, Schakkebroek en Schulen 
  
5. De MMC verklaart hierbij zich in haar werking en dienstverlening niet te laten leiden door haar eventuele politieke 
of filosofische bindingen en de principiële neutraliteit van haar MMC-werking te waarborgen. 
Indien blijkt dat deze neutraliteit niet gewaarborgd of gerespecteerd wordt, kan Mpact eenzijdig het contract 
beëindigen. 
Verder verbindt de MMC zich ertoe:  
- geen leden in te schrijven, noch te behandelen die inwoner zijn van een gemeente waar een andere bij Mpact 
aangesloten  MMC werkzaam is, maar deze leden wel door te verwijzen naar de plaatselijke MMC; 
- haar werkingsterrein niet uit te breiden zonder een schriftelijk akkoord van Mpact. 
  
6. De MMC verbindt zich ertoe geen leden in te schrijven wiens netto inkomen hoger is dan 2 maal het leefloon, 
tenzij een uitzondering gemaakt wordt die kan bewezen worden met een sociaal verslag. 
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7. De MMC verbindt er zich toe de tarieven en prijzen, zoals door Mpact vastgelegd, toe te passen, met inbegrip van 
gebeurlijke aanpassingen: 
* het lid betaalt een vast jaarlijks of halfjaarlijks lidgeld waarin een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
inbegrepen is. 
* het kilometertarief is opgedeeld in twee luiken: 
1) een vast kilometerbedrag, bestemd voor de chauffeur 
2) een vast kilometerbedrag, bestemd voor de omniumverzekering 
* de plaatselijke MMC betaalt het jaarlijks lidgeld na uitnodiging van Mpact in het begin van elk kalenderjaar; 
  
Deze bedragen, evenals de betalingsmodaliteiten, zijn vastgelegd in een bijlage van dit contract. Elke aanpassing 
zal door Mpact tijdig doorgegeven worden aan de MMC en bij ontvangst hiervan vervallen de vorige afspraken. 
  
8. De MMC verbindt zich ertoe de administratieve (het invullen van het registratie systeem, enz.) en 
boekhoudkundige afspraken na te komen. 
De volgende taken moeten op aanvraag van Mpact vervuld worden: 
* de voorschotten op de lidgelden en de kilometervergoedingen die Mpact factureert, moeten binnen de 15 dagen 
na factuurdatum vereffend worden; 
* het leden- en chauffeursbestand wordt correct bijgehouden via de internettoepassing. 
  
De volgende taken moeten één maal per jaar (vóór 15 januari) vervuld worden: 
* aan Mpact dient de afrekening overgemaakt te worden van het aantal uitgereikte lidkaarten. Het resterende 
bedrag, na aftrek van de reeds betaalde voorschotten, zal door Mpact gefactureerd of teruggestort worden. 
* aan Mpact dient het aantal gereden kilometers overgemaakt te worden; 
De MMC stuurt ook jaarlijks een overzicht door naar Mpact met het aantal gereden kilometers, het aantal ritten, het 
aantal beschikbare chauffeurs en het aantal ingeschreven leden van het afgelopen jaar. 
  
9. Mpact heeft recht op inzage van de boekhoudkundige stukken van de MMC 
10. Deze overeenkomst is jaarlijks opzegbaar. De opzeg dient per aangetekend schrijven te gebeuren en dient 
uiterlijk op één november van het lopende jaar, beginnend op 1 januari en eindigend op 31 december, in het bezit te 
zijn van Mpact. 
  
Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één ontvangen te hebben. 
  
Gelezen en goedgekeurd, 
  
  
Datum                           Handtekening                                                                                                     Datum             
                 Handtekening 
  
  
Bert Moyaers                     Nathalie Creten                                                                     David Van Kesteren 
burgemeester                    algemeen 
directeur                                                                                                 Gedelegeerd Bestuurder 
Vertegenwoordiger 
MMC                                                                                                                              Vertegenwoordiger Mpact 
 
 
 
 

DEEL 2 : PRAKTISCHE AFSPRAKEN 
 *    Adreswijzigingen, wijzigingen in de openingsuren of verandering van contactpersoon worden best zo snel 
mogelijk in de internettoepassing ingevoerd. 
 -    Het jaarverslag mag niet vergeten worden. Dit vormt een overzicht over het afgelopen jaar en bevat de 
volgende inlichtingen: 
 -    het totaal aantal gereden kilometers 
 -    het totaal aantal uitgevoerde ritten 
 -    het totaal aantal leden 
 -    het totaal aantal vrijwillige chauffeurs (ook diegene die niet gereden hebben) 
  
 *    In geval van een ongeval dient u zo snel mogelijk de volgende formulieren door te sturen naar Mpact 
 -    het ingevulde aanrijdingsformulier 
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 -    een kopie van het km-boekje van de chauffeur 
 -    een uittreksel uit de internettoepassing met de desbetreffende rit 
 -    een getuigen- en/of politieverslag (een politieverslag is zeker nodig bij vluchtmisdrijf) 
 -    een bevestiging van de MMC -verantwoordelijke dat het ongeval wel degelijk tijdens de MMC-rit gebeurde + een 
verklaring dat de chauffeur wenst dat de herstelling in een door Ethias erkende garage uitgevoerd wordt. 
-    een mededeling waarin de aard van de eigen verzekering van de chauffeur gespecifieerd wordt. (omnium of niet) 
  
Opmerking: 
Er mag in geen enkel geval verklaard worden dat de chauffeur 'in opdracht' of 'voor rekening' reed van de Minder 
Mobielen Centrale, maar wel bv. 'op vraag'. Naar de eigen verzekering van de chauffeur toe, is het van uiterst 
belang dat het vrijwillige karakter van de MMC behouden blijft. De chauffeurs rijden vrijwillig, dus 'voor eigen 
rekening'. 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
  

deel 3: BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST 
  
Prijsstructuren voor de Minder Mobielen Centrales op 01/01/2021 
* De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de MMC aan Mpact bedraagt € 95. 
* Lidmaatschapsbijdrage voor de leden: 
          - voor één jaar : € 12 per persoon, € 16 per koppel of samenwonenden, 
            waarvan € 6/€ 8 voor de centrale 
          - voor een half jaar : € 6 per persoon, € 8 per koppel of samenwonenden, 
            waarvan € 3/€ 4 voor de centrale 
  
* Kilometerprijs te betalen door het lid aan de vrijwillige chauffeur: max. de km-vergoeding voor het federale 
overheidspersoneel waarvan € 0,035 voor de omniumverzekering. Mpact adviseert een kilometervergoeding tussen 
€ 0,30 en € 0,35 euro per gereden kilometer, afhankelijk van de plaatselijke situatie (druk of minder druk verkeer), 
en of de chauffeurs de premie van € 0,035 voor de omniumverzekering, aan de centrale moeten afstaan of deze zelf 
mogen houden. 
      
De premie voor de omniumverzekering bedraagt € 0,035/km. De Minder Mobielen Centrale kan, indien mogelijk, zelf 
instaan voor (een deel van) deze premie. 
  
* Een bijkomende verzekering lichamelijke ongevallen voor de chauffeurs tijdens de verplaatsing kost € 0,08 per rit 
(niet verplicht). 
  
Betalingsmodaliteiten 
* De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage zal door Mpact aan de MMC gefactureerd worden bij de opstarting van de 
MMC en daarna telkens in het begin van het nieuwe werkjaar. 
* Het bedrag voor de lidmaatschappen en verzekeringen wordt in augustus via een voorschotfactuur door Mpact 
gefactureerd op basis van de gegevens van het vorige werkjaar. Na het ontvangen van de reële cijfers wordt aan 
het begin van het volgende werkjaar het verschil gefactureerd. Indien er teveel betaald werd, wordt er teruggestort. 
!! De betalingen gebeuren binnen de gestelde termijn op het rekeningnummer van Mpact. 
 
 
Artikel 2. 
De intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst van 20 december 2002 over de gezamenlijke organisatie van 
de Minder Mobiele Centrale op te heffen vanaf 1 juni 2021. 
  
Artikel 3. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met artikel 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 overgemaakt wordt aan : 
- het Dienstencentrum 
- de dienst Financiën 
 

Staf 
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8 Engagementsverklaring 1sgezind. 

Wim Hayen, Raadslid is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

Gelet op de hoge nood aan uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: 
  - Kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. 
  - De crisisjeugdhulp krijgt via de meldpunten veel vragen naar directe ondersteuning. 
  - De wachttijden in de jeugdhulp zijn te lang en moeten aangepakt worden. 
  - Ouders, kinderen en jongeren moeten na een aanspreekpunt (CLB, Kind en Gezin, CAW) al te vaak nog een 
lange weg afleggen naar verdere hulp. De afstand tussen het aanspreekpunt en de verdere hulp is te groot. 
Gelet op de projectoproep '1 Gezin - 1 Plan van 16 juni 2020 waarin de Vlaamse regering alle jeugdhulporganisaties 
en lokale besturen oproept om in afgebakende regio’s een samenwerkingsverband te vormen waarbij jaarlijks extra 
middelen voorzien worden om de netwerken van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp verder uit te bouwen en 
gebiedsdekkend te maken; 
Gelet op het doel van deze extra middelen tot garantie van een snel en flexibel aanbod dat wordt ingezet wanneer 
modules uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp niet dadelijk beschikbaar zijn (denk aan contextbegeleiding, 
psychologische hulp, begeleiding door het CAW, pedagogische en/of mobiele begeleiding door een CKG, 
begeleiding door een VAPH-voorziening, …) en de jongere of het gezin niet kunnen wachten op hulp; 
Gelet op de goedkeuring van de Vlaamse overheid van 24 juli 2020 tot regiovorming van ELZ Herkenrode met ELZ 
Haspengouw als werkingsgebied en samenwerkingsverband; 
Gelet op het samenwerkingsverband tussen ELZ Herkenrode en ELZ Haspengouw dat in november 2020 gedoopt 
werd tot 1sgezind (lees eensGEZINd) waarmee IROJ (Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp) het project op 
27 november 2020 indiende bij het Agentschap Opgroeien. 
Gelet op de schriftelijke goedkeuring van het Agentschap Groeien van 21 december 2020 waarin de fiat werd 
gegeven tot de operationele uitwerking van het samenwerkingsverband 1sgezind met een uiterlijke indientermijn op 
31 maart 2021; 
Gelet op de doelstellingen van het samenwerkingsverband 1sgezind: 
  - Alle jeugdhulpvragen binnen de maand opnemen 
  - Eén plan per gezin opmaken wanneer verschillende hulpverleners betrokken zijn 
  - Eén aanspreekpunt bieden aan het gezin 
  - Een flexibel ondersteuningsaanbod bieden wanneer het nodige aanbod niet direct beschikbaar is 
  - Een eerstelijnspsychologische functie aanbieden 
Gelet op het belang van een engagementsverklaring om alle partners in dit samenwerkingsverband ELZ 
Herkenrode – ELZ Haspengouw te verbinden om deze doelstellingen te realiseren; 
Gelet op het gevraagde engagement van het lokaal bestuur om de missie en visie van 1sGEZINd te onderschrijven 
en om de volgende samenwerkingsprincipes en doelstellingen te  faciliteren en te ondersteunen  : 
  - Jeugdhulpvragen uit de ELZ Haspengouw en de ELZ Herkenrode snel en concreet binnen de maand in contact 
te brengen met het onthaalteam en/of partners van het samenwerkingsverband ; 
  - Samen met de partners van het samenwerkingsverband het gezinsplan ondersteunen en faciliteren. Dit plan 
evolueert mee met het cliëntsysteem en is een hulpmiddel en geen doel op zich. Het biedt houvast en overzicht aan 
het gezin en aan de  
    hulpverlener(s) die een bijdrage leveren aan het plan. Het gezin is en blijft eigenaar van het plan. Idealiter 
coördineert het gezin en/of het eigen netwerk de samenwerking. Wanneer het gezin en/of het eigen netwerk de 
coördinatie niet op zich kan nemen,  
    kan een derde het geheel coördineren. Het gezin kiest deze derde zelf (dit kan iemand uit het eigen netwerk zijn 
of een partner uit de jeugdhulp betrokken op het gezin). Uitzonderlijk hebben gezinnen een specifieke coördinatie 
nodig. Deze vorm van  
    coördinatie spitst zich toe op de verontrusting binnen het gezin. Allerhande vormen van cliënt- of netwerkoverleg 
zijn hulpmiddelen om de coördinatie in goede banen te leiden; 
  - Gedeelde verantwoordelijkheid opnemen voor deze gezinnen; 
  - Continuïteit in de trajecten en warme overdracht ten allen tijde waarborgen door toe te leiden naar aanbod van de 
partners van het samenwerkingsverband, flexibel en op maat van elk gezin;  
  - Bij afwezigheid van een onmiddellijk beschikbaar RTJ-aanbod samen met de partners zoeken naar een 
(overbruggings)aanbod in het samenwerkingsverband dat onmiddellijk kan ingezet worden en dat het gezin en/of de 
basisvoorzieningen kan  
    ondersteunen, zodat escalatie van de problemen wordt voorkomen   
  - Jeugdhulp afstemmen op de ontwikkelingen binnen het geestelijk gezondheidsnetwerk Ligant inzake 
vroegdetectie en –interventie. 
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  - Binnen de bestaande capaciteit mee zoeken waar anders en innovatief kan worden gewerkt. 
Gelet op het voorstel van de diensten Huis van het Kind, Huisvesting en sociale dienst om de 
engagementsverklaring als lokaal bestuur Herk-de-Stad te ondertekenen;  

Wettelijke motivering 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid; Gelet op de omzendbrief van 26 
oktober 2018 betreffende lokaal sociaal beleid; 
Gelet op de rondzendbrieven van 20 juli 2017 en 16 juni 2020 betreffende de versterking van de rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulp: één gezin - één plan;   
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Akkoord te gaan met de ondertekening van het engagement om partner te zijn in het samenwerkingsverband 
1sGEZINd en verklaart zich hierbij bereid de doelen van het project binnen de eigen organisatie te erkennen en na 
te streven, zoals omschreven in de engagementsverklaring. 
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 overgemaakt wordt aan: 

• het Huis van het Kind 

• de dienst huisvesting 

• de sociale dienst 

• het Agentschap Opgroeien 
 

9 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021-
9877 'ordenen, schonen en verpakken van archiefstukken gemeente en 
OCMW en opstellen inventaris of plaatsingslijsten van verschillende 
archiefbestanden'. 

Wim Hayen, Raadslid is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat het gemeentelijk archief (ongeveer) een drietal jaren geleden zou geschoond zijn; het feit dat 
het archief van het OCMW geschoond werd net voor de verhuis van de Kerkstraat 25 naar de Dokter 
Vanweddingenlaan 21 door een externe firma (bestaat op dit ogenblik niet meer) en is dus in 2002 voor het laatst 
geschoond; 
Gelet op het feit dat de beide besturen vanuit de wet- en regelgeving verplicht zijn bepaalde (archief) stukken te 
correct bewaren; 
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 maart 2021 met betrekking tot de 
principiële goedkeuring van de projectnota van de verhuis van het archief van de gemeente en het OCMW naar het 
nieuw administratief centrum, de uitzuivering van het archief van het archief van de gemeente en het OCMW en de 
aankoop van rolarchief; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het feit dat alle archiefdocumenten die van voor 1950 dateren, integraal dienen bewaard te worden (tenzij 
bijzondere toestemming van het Rijksarchief verkregen is); het feit dat een 'stuk / document' een archiefstuk is van 
bij zijn ontstaan; 
Gelet op het feit dat de te bewaren dossiers moeten geschoond worden; het feit dat 'schonen' wil zeggen dat alle 
overbodige materiaal uit het dossier verwijderd wordt zoals overbodige dubbels, blanco formulieren, kladversies met 
enkel taalkundige correcties, omzendbrieven die enkel als documentatie in het dossier zitten, …; het feit dat deze 
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activiteit ook een goede gelegenheid is om alle materialen die schadelijk zijn voor de eeuwige bewaring van de 
documenten te verwijderen: (metalen) paperclips, plastiek, karton, nietjes, post-its, ...; 
Gezien er nog weinig papieren archief zal bij komen omdat zowel het OCMW als de gemeente voornamelijk digitaal 
werken; er binnen het OCMW vermoedelijk nog wel wat papieren archief zal bij komen omdat hulpbehoevenden nog 
altijd wel papieren stukken zullen aanleveren; 
Gezien zowel binnen de gemeente als binnen het OCMW er bij iedere medewerker moet op aangedrongen worden 
zo veel als mogelijk digitaal te werken (en dus stukken digitaal te bewaren of papieren stukken in te scannen en op 
te slaan); 
Gezien de beide besturen in de loop der jaren een archief hebben opgebouwd met een rijke geschiedenis; iedere 
organisatie een archief heeft of heeft opgebouwd; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 
Gelet op het voorliggende bestek met nummer 2021-9877 en de raming voor de opdracht 'ordenen, schonen en 
verpakken van archiefstukken gemeente en OCMW en opstellen inventaris of plaatsingslijsten van verschillende 
archiefbestanden'; 

Wettelijke motivering 

Gelet op de archiefwet van 24 juni 1955; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het archiefdecreet van 9 juli 2010; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
Gelet op het cultureel erfgoeddecreet van 24 februari 2017; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 betreffende het Lokaal Bestuur, inzonderheid artikels 40 en 41 
betreffende de bevoegdheden van de Gemeenteraad, en meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht 
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Financiële impact 

Gelet op het feit dat voor de vermoedelijke kostprijs van de schoning van het archief van de gemeente en het 
OCMW een bedrag wordt voorzien buiten de kredieten voor het NAC. 
Na beraadslaging; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Paragraaf 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nummer 2021-9877 en de raming voor de opdracht 'ordenen, 
schonen en verpakken van archiefstukken gemeente en OCMW en opstellen inventaris of plaatsingslijsten van 
verschillende archiefbestanden'. 
Paragraaf 2. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
Artikel 2. 
De raming bedraagt 29.490,22 euro exclusief BTW of 35.683,17 euro inclusief 21 % BTW. 
Artikel 3. 
De opdracht, waarvan sprake in artikel 1 van dit besluit, wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 4. 
De hierna volgende firma's aan te schrijven: (in alfabetische volgorde) 

http://www.arch.be/docs/archiefwet_1955_2009.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991072936&table_name=wet
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1019270&datum=2018-12-31&geannoteerd=false&print=false
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013011409&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013061701&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=2016061719&la=N&language=nl&table_name=wet
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028103&param=inhoud
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017041810&table_name=wet
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029017&datum=&geannoteerd=true&print=false
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&cn=2018120705&table_name=wet&caller=list&fromtab=wet
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• Depot d'Histoires, Langstraat 76, 3630 Maasmechelen 

• Inforum, Rue d'Arlon 53 boîte 4, 1040 Bruxelles 

• Instituut voor de Organisatie van de Administraties der Openbare Besturen inzake archief en klassement 
(IOAOB vzw), Rue d'Aulnoit 16, 7890 Ellezelles. 

Artikel 5. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering overgemaakt wordt aan: 

• de financiële dienst; 

• de dienst Communicatie; 

• de dienst Projecten. 
 

Secretariaat 

10 Goedkeuring akte aankoop onroerend goed van het perceel Afd.1 - 
sectie A - nr. 714h/P0000 gelegen Pater Vanwingplein met een 
oppervlakte van 08 a 31 ca. 

Wim Hayen, Raadslid is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

Het perceel 714h was oorspronkelijk opgenomen in het ontwerp van overdracht tussen gemeentelijke en 
gewestwegen. Vermoedelijk omdat het geen deel uitmaakte van het openbaar domein maar van het private domein 
van het Vlaams gewest is deze kavel bij de officiële overdracht van wegen niet opgenomen, ook al grenst het 
perceel nu nergens meer aan gewestwegen of privaat patrimonium van AWV. 
Nochtans bevinden zich op het perceel 2 wegen die de verbinding van de woonwijk Daelersveld verzekeren binnen 
het enkel-richtingssysteem op en binnen de ringwegen rond de kern van Herk-centrum. Samen met het 
aangrenzend ontmoetingsplein hebben deze een openbaar karakter. 

Inhoudelijke motivering 

Met het Vlaams gewest - Agentschap Wegen en Verkeer werd overeengekomen dit perceel om redenen van 
algemeen belang over te hevelen naar het stadsbestuur met als doel dat het stadsbestuur deze site verder 
ontwikkelt als ontmoetingsplek en maatregelen neemt voor de verhoging van de verkeersveiligheid en oplossing van 
de parkeerproblematiek. 
Overwegende het ontwerp van akte aankoop onroerend goed dat door de Heer Jacques Geerdens, Vlaams 
commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties. 

Financiële impact 

De transactie gebeurt voor een prijs van 831,00 € te vermeerderen met een provisie voor aktekosten begroot op 
600,00 €. 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad keurt de onder artikel 2 opgenomen akte aankoop onroerend goed goed. 
  
Artikel 2. 

AKTE AANKOOP ONROEREND GOED 
  

Op x juni tweeduizend eenentwintig, 
zijn voor mij, Jacques Geerdens, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, verschenen: 
1) Het VLAAMSE GEWEST, met ondernemingsnummer 0220.819.807, Agentschap Wegen en Verkeer, waarvan 
de burelen gevestigd zijn te 1000 Brussel, Graaf de Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 4, nummer 
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vestigingseenheid 2.199.336.527, hier vertegenwoordigd door Jacques Geerdens, Vlaamse commissaris, 
krachtens: 
a)    Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 12 januari 2015), waarbij de bevoegdheid van de Vlaamse commissarissen  werd vastgelegd tot het 
uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, de 
Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse gemeenschaps- en gewestinstellingen en bepaalde entiteiten; 
b)    Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 19 
december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 
2015), houdende machtiging tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen en tot regeling van de werkwijze van 
het decreet van 19 december 2014; 
c)    Het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie van 12 januari 2015, tot 
aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen, vermeld in het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex, gewijzigd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie van 
2 maart 2015 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2015). 
Hierna verder genoemd 'de overdrager'. 
2)  De STAD HERK-DE-STAD, waarvan de burelen gevestigd zijn Pikkeleerstraat 14, 3540   HERK-DE-STAD, met 
als ondernemingsnummer 0207.467.162, hier vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer Moyaers Bert, 
wonend te 3540 Herk-de-Stad, Schopstraat 58, en door de algemeen directeur, mevrouw Creten Nathalie, wonend 
te 3540 Herk-de-Stad, Eggelstraat 3, handelend ter uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van de stad 
HERK-DE-STAD, genomen op 10 mei tweeduizendeenentwintig, waarvan een voor eensluidend verklaard uittreksel 
aan deze akte gehecht werd. 
Deze beslissing is definitief geworden ten gevolge van het verstrijken van de termijn toegestaan aan de 
voogdijoverheid van de Provincie Limburg om er de uitvoering van op te schorten of er de vernietiging van uit te 
spreken. 
Hierna verder genoemd 'de verkrijger'. 

VERKOOP 
De overdrager verklaart het hierna beschreven goed te verkopen tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de 
verkrijger die aanvaardt: 

AANDUIDING VAN HET GOED 
1. Geografische en kadastrale beschrijving 
STAD HERK-DE-STAD  - EERSTE AFDELING 
Een perceel grond met opstand en aanhorigheden, gelegen Pater Vanwingplein, gekadastreerd volgens recent 
uittreksel uit de kadastrale legger sectie A nummer 714/H/P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van acht 
aren eenendertig centiaren (08 a 31 ca). 
KI: $ (€ $) 
Hierna genoemd 'het goed'. 
2. Eigendomstitel 
Het goed behoorde oorspronkelijk toe aan de Belgische Staat om het te hebben verkregen ingevolge een titel van 
meer dan dertig jaar geleden, meer bepaald ingevolge akte aankoop van onroerend goed dd. 6 augustus 1970, 
verleden door commissaris Joris van het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Hasselt. 
Krachtens artikel 57 van de bijzondere wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten dd. 
16 januari 1989 werd dit onroerend goed met ingang van 1 januari 1989 overgedragen aan het Vlaams Gewest. 
De verkrijger stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden en vraagt van de overdrager geen andere titels 
dan een uitgifte van deze akte. 

DOEL VAN DE AANKOOP 
De stad Herk-de-Stad wenst de grond aan te kopen om reden van algemeen belang, namelijk met het oog op het 
verzekeren van de verkeersveiligheid. Op het perceel bevinden zich 2 wegen die de verbinding met de woonwijk 
Daelersveld verzekeren binnen het enkelrichtingssysteem op en binnen de ringwegen rond de kern van Herk-
Centrum. Samen met het aangrenzend ontmoetingsplein hebben deze een openbaar karakter. 

VOORWAARDEN 
Deze verkoop wordt verder gedaan en aanvaard onder de volgende voorwaarden: 
1. Hypothecaire toestand 
Het goed wordt overgedragen voor vrij, zuiver en niet bezwaard met enige schuld, hypotheek, voorrecht, in- of 
bezwarende overschrijvingen en andere bezwarende kantmeldingen. 
Pandwet 
Na ingelicht te zijn geweest door de instrumenterende ambtenaar over de Pandwet van 11 juli 2013, verklaart de 
overdrager dat: 
- er zich in of op het verkochte goed geen roerende goederen bevinden die deel uitmaken van deze verkoop en die 
belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud; 
- er evenmin goederen werden geïncorporeerd in het verkochte goed, die belast zijn met een pandrecht of die het 
voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud. 
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2. Gebreken - Oppervlakte 
De verkrijger zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak te kunnen maken jegens de overdrager op 
enige vergoeding of vermindering van de hierna vastgestelde prijs, noch wegens gebreken aan de grond of aan de 
ondergrond (dit alles onverminderd hetgeen hierna vermeld onder de rubriek "Bodemdecreet"), noch wegens 
afwijking in de hoger aangeduide oppervlakte. Elk verschil tussen deze oppervlakte en de werkelijke, al overtrof het 
één twintigste, zal ten voordele of ten nadele van de verkrijger blijven, zonder verhaal tegen de overdrager. 
Het goed wordt overgedragen met al zijn zichtbare en verborgen gebreken, zonder dat de overdrager tot vrijwaring 
zou gehouden zijn. 
De verkrijger zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens vergissing in benaming, beschrijving en ligging. 
3. Erfdienstbaarheden 
Het goed wordt overgedragen met al hun lijdende en heersende, voortdurende en niet voortdurende, zicht- en niet 
zichtbare erfdienstbaarheden, waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen zijn en met alle rechten en 
verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan van boven- en ondergrondse leidingen. Het staat de verkrijger vrij 
zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen 
rekening en op eigen risico, zonder tussenkomst van de overdrager te kunnen eisen. 
De overdrager verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in het voor- of nadeel van het 
voorschreven goed en geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden, andere dan de wettelijke. 
De verkrijger wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen vervat in hogervermelde bepalingen, voor zover 
deze nog van toepassing zijn en betrekking hebben op het voorschreven goed, zonder dat onderhavige clausule 
meer rechten kan verlenen aan derden dan deze die voortspruiten uit regelmatige en niet-verjaarde titels of uit de 
wet. 
4. Boven- en ondergrondse leidingen 
De aandacht van de verkrijger wordt erop gevestigd dat zich allerhande leidingen en installaties die toebehoren aan 
verschillende nutsmaatschappijen op het overgedragen goed kunnen bevinden. Alle installaties en leidingen die zich 
thans in het goed zouden bevinden en aan de overdrager niet toebehoren maken geen deel uit van deze verkoop 
en worden voorbehouden aan wie er recht zou op hebben. In voorkomend geval treedt de verkrijger in alle rechten 
en verplichtingen voortspruitend uit deze toelatingen of vergunningen. De verkrijger dient zich te verstaan met de 
maatschappijen of besturen die eigenaar zijn van deze leidingen en installaties, indien een verplaatsing ervan 
noodzakelijk is. De overdrager kan in geen geval aangesproken worden voor de onkosten, schadeloosstellingen en 
verplichtingen die zouden voortvloeien uit de verplaatsing of wegneming. 
De instrumenterende ambtenaar wijst de verkrijger erop dat bij eventueel uit te voeren werken hij de website 
https://klim-cicc.be/login kan consulteren m.b.t. ligging bepaalde boven- en ondergrondse leidingen. 
5. Afsluitingen op grenslijn  
Het goed wordt tevens overgedragen met alle rechten en verplichtingen inzake eventuele gemene muren, hagen of 
andere afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen het voorschreven goed en de aanpalende eigendommen. 
6. Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening 
Uit a) een stedenbouwkundig uittreksel en een inlichtingenformulier afgeleverd door de stad Herk-de-Stad van 9 
december 2020, die de verkrijger erkent voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen, b) de verklaringen van de 
overdrager c) het hypothecair getuigschrift en d) de raadpleging van het e-voorkooploket, blijkt het volgende: 
1)  Het goed is gelegen in het gewestplan 'Hasselt-Genk', goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 april 1979, met 
als bestemming 'woongebied'. 
De bestemming van het goed is volgens het BPA Centrum, goedgekeurd op 17 augustus 1992, 'zone voor gesloten 
bebouwing A' en 'verbindingsweg'. 
2) Voor het goed werden  volgende stedenbouwkundige vergunningen uitgereikt: 
Gemeentelijk dossiernummer: 01/160 
Omschrijving: het herinrichten van de kruispunten centrumlus 
Beslissing: vergunning (19/02/2002) 
Gemeentelijk dossiernummer: 05/007 
Omschrijving: plaatsen van verlichte en niet verlichte uithangborden en banieren 
Beslissing: vergunning (08/02/2005) 
3) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de 
Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening, en er geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel 
hangende is. 
4) Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 en volgende van de Vlaamse codex 
Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten van toepassing. 
5) Op het goed is geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden  of verkavelingsvergunning van 
toepassing. 
6) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of een projectbesluit. 
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed bij zijn weten niet valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling, 
niet het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening of van een planbatenheffing. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklim-cicc.be%2Flogin&data=02%7C01%7Cvastgoedtransacties.staf%40vlaanderen.be%7C725b44bb5a3c47efd80408d84dae6f4b%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637344758865143638&sdata=50NLIrVBXjNRrkxE5eU5OIOIVZaMW7OM7GJ7iax2b2U%3D&reserved=0
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De overdrager verklaart geen kennis te hebben van enige stedenbouwkundige overtreding met betrekking tot het 
voorschreven goed, en voor alle constructies door hem opgericht, een stedenbouwkundige vergunning te hebben 
bekomen en dat al deze constructies conform die vergunning werden opgericht. 
Ondergetekende instrumenterende ambtenaar deelt mee dat geen constructies, werken of handelingen vermeld in 
artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, mogen worden opgericht of uitgevoerd op voorschreven 
goed zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht 
vervangen door een meldingsplicht. 
De overdrager verklaart bij gebrek aan een stedenbouwkundige vergunning of een stedenbouwkundig attest dat laat 
voorzien dat dergelijke vergunning zou kunnen verkregen worden, geen zekerheid te kunnen geven omtrent de 
mogelijkheid om op de niet bebouwde delen van het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare 
inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. 
Voor zover niet zou voldaan geweest zijn aan de informatieverplichtingen van de Codex verklaart de verkrijger 
uitdrukkelijk te verzaken aan iedere vordering wegens miskenning hiervan. 
7. Erfgoed 
De overdrager verklaart dat het goed: 
-       niet voorkomt op een (voor)ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, 
landschappen of archeologische patrimonia, noch het voorwerp is van een dergelijk voorlopig of definitief 
beschermingsbesluit en hij terzake geen bericht heeft ontvangen, 
-       niet opgenomen is op een vastgestelde inventaris en hij terzake geen bericht heeft ontvangen. 
8. Bodemdecreet   
1) De overdrager verklaart dat, bij zijn weten, het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De 
instrumenterende ambtenaar bevestigt dat uit een schrijven van de stad Herk-de-Stad van 9 december 2020 blijkt 
dat zover bekend: 
- er met betrekking tot het goed geen omgevingsvergunningen voor milieu inrichtingen 

of activiteiten noch milieuvergunningen afgeleverd werden en geen omgevingsmeldingen 

voor milieu inrichtingen of activiteiten noch milieumeldingen ontvangen werden; 

- er op het goed geen overtredingen op milieuvergunningreglementeringen werden 

vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde inrichtingen; 

- er geen inrichting gevestigd is of was met risico voor bodemverontreiniging 

(inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO en bijlage 1 van Vlarem II 

(kolom8)). 

2) De overdrager verklaart dat de verkrijger vóór het verlijden van deze authentieke akte op de hoogte is gebracht 
van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de OVAM overeenkomstig artikel 101 van genoemd Decreet, 
en dat hij in het bezit werd gesteld van bedoeld attest. 
3) De inhoud van het bodemattest, dat door de OVAM werd afgeleverd op 1 december 2020, luidt als volgt: 
 'Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
2.1. INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS 
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 
2.2. UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 
2.3. BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond.  Voor grondverzet dient er 
pas vanaf een volume van 250 m³ een technisch verslag opgemaakt te worden. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.' 
4) De verkrijger verzaakt uitdrukkelijk aan het recht de nietigheid van deze overeenkomst te vorderen op grond van 
artikel 116, paragraaf 1 van het bodemdecreet, indien hiertoe aanleiding zou kunnen bestaan. 
5) De overdrager verklaart met betrekking tot het voorschreven goed zelf geen weet te hebben van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verkrijger of aan derden, of die aanleiding kan geven tot 
saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan 
opleggen. 
Voor zover voorgaande verklaring door de overdrager te goeder trouw afgelegd werd, neemt de verkrijger de risico's 
van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en 
verklaart hij dat de overdrager hiervoor tot geen vrijwaring zal gehouden zijn. 
6) Ondergetekende instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de verplichtingen door het bodemdecreet opgelegd 
met betrekking tot het verlijden van de authentieke akte werden nageleefd, waarbij de verkrijger wordt gewezen op 
het feit dat het voorliggende bodemattest geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn 
van de bodem en dat de regels inzake het grondverzet onverminderd van toepassing blijven.   
9. Voorkoop- of voorkeurrecht - Recht van wederinkoop  
De overdrager verklaart dat voorschreven goed niet het voorwerp uitmaakt van een conventioneel voorkoop- of 
voorkeurrecht, of recht van wederinkoop. 
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De overdrager verklaart dat het goed niet onderworpen is aan enig wettelijk recht van voorkoop of recht van 
wederinkoop. 
10. Bosdecreet 
Na voorlezing door de ondergetekende instrumenterende ambtenaar van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben 
partijen bevestigd dat het bij deze overgedragen goed NIET onder de voorschriften valt van het Bosdecreet van 13 
juni 1990, meermaals gewijzigd. 
11. Watertoets - risicozone voor overstromingen 
a)Integraal waterbeleid 
Overeenkomstig artikel 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 15 juni 2018  en na opzoekingen op de door de overheid ter beschikking gestelde digitale kaarten 
deelt de instrumenterende ambtenaar mee en verklaart de overdrager dat, bij zijn weten, het overgedragen goed: 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in $mogelijk en/of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld 
door de Vlaamse Regering; 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone. 
b) Wet betreffende de verzekeringen 
Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, verklaart de 
instrumenterende ambtenaar dat het goed niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een risicozone voor 
overstromingen. 

EIGENDOM – GENOT – BELASTINGEN 
1. Eigendom - Genot 
De verkrijger heeft de volle eigendom van het voorschreven goed vanaf heden. Hij zal het genot hebben vanaf 
heden. 
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed niet verhuurd is en dat derden hierop geen gebruiksrecht 
kunnen doen gelden. 
2. Lasten 
De verkrijger zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen die betrekking hebben op het goed te zijnen 
laste nemen vanaf één januari aanstaande. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de overdrager de volledige 
onroerende voorheffing zal dragen en betalen met betrekking tot het goed voor wat betreft het lopende jaar, en dat 
hij zich ervan zal onthouden er teruggave van te vragen om welke reden ook. 
De overdrager verklaart geen achterstallige gemeentebelastingen en/of verhaalbelastingen te hebben. 

PRIJS 
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van ACHTHONDERDEENENDERTIG EURO 
(831,00 €), te verhogen met een provisie voor de aktekosten begroot op zeshonderd euro en nul cent (600,00 
EURO). Welke sommen door de verkrijger voldaan werden als volgt: 
-       door middel van een overschrijving van achthonderdeenendertig euro en nul cent (831,00 EURO),  die 
overgeschreven werd op de IBAN nummer BE90 3751 1174 9032 en BIC code: BBRU BE BB van het VLAAMSE 
GEWEST, met referte ““verkoop Pater Vanwingplein dossier 10093-001”” als prijs voor de verkoop, waarvan hier 
kwijting wordt verleend door de ondergetekende commissaris namens het Vlaamse Gewest, 
-       door middel van een overschrijving van zeshonderd euro en nul cent (600,00 EURO), die overgeschreven 
werd op de rekening IBAN nummer BE90 3751 1174 9032 en BIC code: BBRU BE BB van het VLAAMSE 
GEWEST, met referte ““+++031/2100/69490+++”” als provisie voor de kosten. 
Een afrekening van de kosten zal na registratie en overschrijving van deze akte overgemaakt worden aan de 
verkrijger. 

FISCALE VERKLARINGEN 
Registratie 
Kosteloze Registratie 
Hierbij verzoekt de verkrijger om de kosteloze registratie in toepassing van artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit. 
De verkrijger verklaart dat de overdracht geschiedt voor algemeen nut. 

SLOTBEPALINGEN 
1. Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt bij deze 
uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving van een 
uitgifte van deze akte. 
2. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de verkrijger. 
3. Voor de uitvoering van deze akte, doen partijen keuze van woonst op hun zetel respectievelijk adres. 
4. De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de identiteit van de partijen hem werd aangetoond aan de hand 
van stukken door de wet vereist. 
5. Alle partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus: 
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator; 
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling; 
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren. 
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6. De partijen bevestigen dat de instrumenterende ambtenaar hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, 
plichten en lasten die uit onderhavige akte voortvloeien en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij 
verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en verplichtingen voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk 
te aanvaarden. 
7. De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor 
het verlijden van de akte. De akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen aangaande de 
identiteitsgegevens van de instrumenterende ambtenaar en de partijen, de datum en plaats van het verlijden van de 
akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp. De gehele akte werd 
door de instrumenterende ambtenaar ten behoeve van de verschijners toegelicht. Partijen verklaren na gemelde 
voorlezing en toelichting de akte volledig en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg meer over te 
wensen. 
WAARVAN AKTE 
Verleden te Herk-de-Stad op datum zoals hierboven vermeld. 
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen getekend met ons, instrumenterend ambtenaar. 
  
Artikel 3. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering overgemaakt wordt aan: 

• De Vlaamse Overheid - Afdeling Vastgoedtransacties 

• Dienst Financiën 

• Dienst Secretariaat 
 

11 Fluvius Limburg. Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 30 
juni 2021. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat. 

Wim Hayen, Raadslid is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende 
vereniging Fluvius Limburg; 
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 29 maart 2021 werd opgeroepen om deel te 
nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Limburg die op 30 juni 2021 plaatsheeft 
in PXL-Congress (blok D), Elfde Liniestraat 23a te 3500 Hasselt, met volgende agenda: 
1. Kennisneming verslagen van Fluvius Limburg en de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 
2020. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2020 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 
commissaris van Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar 2020. 
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen: 
    7.1. Actualisering van het register van de deelnemers 
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief van 29 maart 2021 
overgemaakt werd; 
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet 
vaststaat onder welke vorm deze Algemene Vergadering zal kunnen plaatsvinden; 
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het 
Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing 
van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst kan desgevallend overgegaan 
worden tot het houden van een digitale Algemene Vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken; 

Wettelijke motivering 

Gelet op artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
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Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 30 juni 2021 met als agendapunten: 
1. Kennisneming verslagen van Fluvius Limburg en de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 
2020. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2020 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 
commissaris van Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar 2020. 
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen: 
    7.1. Actualisering van het register van de deelnemers 
  
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op 30 juni 2021 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 
  
Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, ter attentie van het 
secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
 

Kennisname 

12 Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 

Wim Hayen, Raadslid is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

Er zijn geen kennisgevingen van proces-verbaal vergaderingen. 
 
Beslissing: 
 
 

13 Kennisname briefwisseling 

Wim Hayen, Raadslid is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

Er zijn geen kennisgevingen van de briefwisseling gericht aan de voorzitter. 
 
Beslissing: 
 
 

Bijkomend agendapunt 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be


28 
 

14 Bijkomend agendapunt 1 N-VA : Stuurgroep gemeentefusie 

Wim Hayen, Raadslid is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

Via een artikel in ‘Het Belang van Limburg’ vernemen we dat er recent gesprekken over een verregaande 
samenwerking tussen de burgemeesters van Lummen, Halen en Herk-de-Stad plaatsvonden. In datzelfde artikel 
staat dat de burgemeesters deze gesprekken op 21 mei samen met de drie algemene directeurs zullen hernemen 
om een bestuurskrachtanalyse van de drie gemeentebesturen uit te voeren. 
  
Ik heb hierover de volgende vragen voor de burgemeester: 

• Welk doel hadden de gesprekken met de burgemeesters van Halen en Lummen in december 2020 ? Wie 
nam het initiatief voor deze vergadering ? Welke fracties waren vertegenwoordigd ? Waren de 
coalitiepartners op de hoogte ? 

• Kan u de inhoud van dit fusiegesprek aan de gemeenteraad toelichten ? 

• Op 21 mei zitten de burgemeesters opnieuw samen met hun algemene directeurs. Kan u de agenda van 
deze vergadering meedelen ? Wat verwacht u van deze vergadering ? Met welke visie trekt het Herkse 
gemeentebestuur naar deze fusiegesprekken ? 

• Op welke basis kwamen deze drie gemeenten samen ? Waarom werd er specifiek voor deze drie 
gemeenten gekozen ? Is dit op basis van financiële of regionale criteria of op basis van expertise ? 

• Wat zijn volgens u de voor- en de nadelen van een eventuele fusie ? 

• Zal de burgemeester ook gesprekken aanknopen met andere gemeenten ? 

• In welke mate staat het gemeentebestuur open voor de oprichting van een stuurgroep die de voor- en 
nadelen van een fusie onderzoekt ? 

Gelet op het antwoord gegeven door de burgemeester op deze vragen: 

• Welk doel hadden de gesprekken met de burgemeesters van Halen en Lummen in december 2020 ? Wie 
nam het initiatief voor deze vergadering ? Welke fracties waren vertegenwoordigd ? Waren de 
coalitiepartners op de hoogte ? 

• Kan u de inhoud van dit fusiegesprek aan de gemeenteraad toelichten ? 

• Op 21 mei zitten de burgemeesters opnieuw samen met hun algemene directeurs. Kan u de agenda van 
deze vergadering meedelen ? Wat verwacht u van deze vergadering ? Met welke visie trekt het Herkse 
gemeentebestuur naar deze fusiegesprekken ? 

• Op welke basis kwamen deze drie gemeenten samen ? Waarom werd er specifiek voor deze drie 
gemeenten gekozen ? Is dit op basis van financiële of regionale criteria of op basis van expertise ? 

• Wat zijn volgens u de voor- en de nadelen van een eventuele fusie ? 

• Zal de burgemeester ook gesprekken aanknopen met andere gemeenten ? 

• In welke mate staat het gemeentebestuur open voor de oprichting van een stuurgroep die de voor- en 
nadelen van een fusie onderzoekt ? 

De afgelopen weken, maanden is er heel wat te doen geweest rond mogelijke fusies. Omwille van het feit dat er in 
de omliggende regio's heel wat beweging was omtrent mogelijke fusies en ook op vraag van de Groenfractie in 
Lummen om een mogelijke stuurgroep op te richten voor het geval het zover zou komen, heeft de gemeente 
Lummen aangegeven dat als enige mogelijke piste zij zich zouden richten tot Halen en Herk-de-Stad. 
Er was niet echt een vergadering gepland maar de na de zonale veiligheidsraad in Hasselt op 4 december 2020 
heeft de burgemeester van Lummen de burgemeester van Halen en mezelf gevraagd even apart te gaan zitten 
omtrent deze regiovorming. Uit dit kort gesprek is gebleken dat er weinig animo is tot fuseren maar wel de 
bekommernis hoe we elkaar op heel wat vlakken kunnen versterken. We werken nu al op een aantal vlakken samen 
zoals bijvoorbeeld Wonen West Limburg, Lokaal Woonoverleg, Schulensmeer, UitPas..... 
Wij houden toch aan onze eigenheid. Om gesprekken te voeren omtrent fuseren zal het niet zo gemakkelijk zijn 
aangezien we toch wel met een aantal verschillen zitten. We werken bijvoorbeeld niet samen met Lummen en Halen 
voor de eerstelijnszone maar met Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek en Alken. 
Indien er op termijn toch een fusieverhaal zou komen, sluit ikzelf zuid -Limburg ook niet uit. Ik geloof erg in het groot 
Limburg verhaal. 
Het gesprek met Halen en Lummen na de zonale veiligheidsraad ging geenszins over een mogelijke fusie maar hoe 
we beter kunnen samenwerken. 
Op 17 februari 2021 is er een algemeen overleg geweest met de 3 burgemeesters en 3 algemeen directeurs en dat 
ging over de afbakening van de regio voor de woonmaatschappij. Op het einde van deze digitale vergadering is er 
opnieuw aandacht geschonken aan het gesprek dat gevoerd werd in december na de zonale veiligheidsraad. Er 
werd nagevraagd of er werd nagedacht over samenwerkingen en de gemeente Lummen stelde voor om eens een 
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bestuurskrachtanalyse te doen. Het was zeker niet de bedoeling hierin een beslissing te nemen tijdens dit korte 
gesprek. Nogmaals van een fusie is momenteel helemaal geen sprake. 
Op 7 april hebben we de vraag gekregen vanuit Lummen tot een regio-overleg met de fracties uit de respectievelijke 
schepencolleges. Dit overleg zal  doorgaan op 21 mei 2021 en in dit overleg zullen er geen beslissingen genomen 
worden maar zal gekeken worden hoe we kunnen gaan naar versterkte samenwerkingen. 
Als er beslissingen moeten genomen worden ivm eventuele fusies, waarvan nu zeker geen sprake is, dan komt dit 
alle fracties toe en zal dit teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad.  
Momenteel kan er geen antwoord gegeven worden op alle vragen. 
 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vragen van de N-VA-fractie en het antwoord hierop gegeven door de burgemeester. 
 

15 Bijkomend agendapunt 2 Groen : Stand van zaken samenwerking 
tussen Herk-de-Stad, Halen en Lummen 

Wim Hayen, Raadslid is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

Voor lokale besturen worden de uitdagingen steeds groter. De beschikbare budgetten komen steeds meer onder 
druk door stijgende uitgaven en dalende dividenden. Personeel met de nodige expertise aantrekken én kunnen 
behouden is een andere uitdaging waarmee ook onze gemeente geconfronteerd wordt. Tegelijkertijd verwachten de 
burgers – terecht - een sterke en professionele dienstverlening. 
Het is niet onlogisch dat gemeenten gaan rondkijken hoe zij hun dienstverlening op peil kunnen houden met 
budgetten die steeds meer onder druk komen te staan. Vooral de kleinere steden en gemeenten worden hiermee 
geconfronteerd. In deze context kijken verschillende steden en gemeenten naar mogelijke fusies die hun werking en 
positie kunnen vrijwaren. Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft hiervoor een draaiboek ‘vrijwillige fusies’ 
uitgewerkt. 
Wanneer fusies vrijwillig uitgevoerd worden voor 2024, zijn hier twee voordelen aan verbonden: de betrokken 
gemeenten kiezen zelf met wie ze een fusie aangaan en Vlaanderen zet ter stimulering hier nog een aanzienlijke 
schuldovername tegenover. 
De Groenfractie vindt het dus niet onlogisch dat Herk-de-Stad ook deze oefening zou maken. Alleen waren wij 
verrast om te horen dat het bestuur al twee overlegmomenten achter de rug heeft met de buurgemeenten Halen en 
Lummen (4 december 2020 en 17 februari 2021). Bovendien staat het volgende overleg gepland op 21 mei 2021. 
Volgens de burgemeester van Lummen, dhr. Wouters, zal er op dit overleg beslist worden of Herk-de-Stad en/of 
Halen bereid zijn tot een gezamenlijke samenwerking die elkaar moet versterken. Het woord fusie nam hij nog niet 
in de mond. Of deze samenwerking een kans op slagen heeft, zal moeten blijken uit de bestuurskrachtanalyse die 
uitgevoerd zou worden. Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 april 2021 gaf de burgemeester van Lummen ook 
aan dat hij akkoord ging om – na goedkeuring van samenwerking door de andere gemeenten – een stuurgroep op 
te richten waarin alle politieke fracties vertegenwoordigd zijn. 
  
Vragen 
  
1.       De gesprekken werden – volgens de burgemeester van Lummen – op initiatief van Lummen opgestart. De 
burgemeester gaf ook aan dat de piste met Halen en Herk-de-Stad de enige bespreekbare piste was voor Lummen. 
a.       Heeft Herk-de-Stad een vraag tot samenwerking met andere gemeenten (Nieuwerkerken of Hasselt) 
ontvangen? Indien ja, werd of wordt deze piste ook bekeken? En wat was de conclusie? 
b.      De gemeente Lummen verwacht dat Herk-de-Stad en Halen op 21 mei laten weten of zij met Lummen willen 
praten over een samenwerking met Lummen. Wat zal het antwoord van het Herkse bestuur zijn op deze vraag? 
c.       Hoe ziet Herk-de-Stad een samenwerking met Halen en Lummen? Wat is de visie van ons bestuur? 
d.      Werd de bestuurskrachtanalyse al uitgevoerd? Door wie? Wat zijn de belangrijkste conclusies? 
e.       De burgemeester van Lummen spreekt in deze fase over een ‘samenwerking die elkaar moet versterken’. Het 
woord fusie neemt hij nog niet in de mond, maar wordt deze piste ook al in overweging genomen? 
2.       De Groenfractie betreurt wel dat wij via een gemeenteraadszitting in Lummen moeten vernemen dat ons 
bestuur al verregaande gesprekken heeft gevoerd met Halen en Lummen. Waarom werden de 
gemeenteraadsleden nog niet geïnformeerd over de gesprekken met Halen en Lummen? Wanneer was het bestuur 
van plan om dit naar de gemeenteraad te brengen? 
3.       Zal het bestuur peilen naar de draagkracht bij de burgers voor een doorgedreven samenwerking met de 
buurgemeenten Halen en Lummen? Hoe zal het bestuur naar dit draagvlak peilen. 
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4.       In Lummen zal er na de goedkeuring tot samenwerking een stuurgroep opgericht worden waarin alle politieke 
fracties vertegenwoordigd zijn. Zal dit bestuur eveneens een stuurgroep oprichten die de samenwerking in goede 
banen moet helpen leiden? Zal deze, naar analogie met Lummen, bestaan uit alle politieke fracties? 
5.       Zal deze samenwerking ook opgezet worden indien niet alle gemeenten wensen mee te gaan in dit project? 
  
 Gelet op het antwoord gegeven door de burgemeester op deze vragen: 
De gesprekken werden – volgens de burgemeester van Lummen – op initiatief van Lummen opgestart. De 
burgemeester gaf ook aan dat de piste met Halen en Herk-de-Stad de enige bespreekbare piste was voor Lummen. 
a.       Heeft Herk-de-Stad een vraag tot samenwerking met andere gemeenten (Nieuwerkerken of Hasselt) 
ontvangen? Indien ja, werd of wordt deze piste ook bekeken? En wat was de conclusie? 
b.      De gemeente Lummen verwacht dat Herk-de-Stad en Halen op 21 mei laten weten of zij met Lummen willen 
praten over een samenwerking met Lummen. Wat zal het antwoord van het Herkse bestuur zijn op deze vraag? 
c.       Hoe ziet Herk-de-Stad een samenwerking met Halen en Lummen? Wat is de visie van ons bestuur? 
d.      Werd de bestuurskrachtanalyse al uitgevoerd? Door wie? Wat zijn de belangrijkste conclusies? 
e.       De burgemeester van Lummen spreekt in deze fase over een ‘samenwerking die elkaar moet versterken’. Het 
woord fusie neemt hij nog niet in de mond, maar wordt deze piste ook al in overweging genomen? 
2.       De Groenfractie betreurt wel dat wij via een gemeenteraadszitting in Lummen moeten vernemen dat ons 
bestuur al verregaande gesprekken heeft gevoerd met Halen en Lummen. Waarom werden de 
gemeenteraadsleden nog niet geïnformeerd over de gesprekken met Halen en Lummen? Wanneer was het bestuur 
van plan om dit naar de gemeenteraad te brengen? 
3.       Zal het bestuur peilen naar de draagkracht bij de burgers voor een doorgedreven samenwerking met de 
buurgemeenten Halen en Lummen? Hoe zal het bestuur naar dit draagvlak peilen. 
4.       In Lummen zal er na de goedkeuring tot samenwerking een stuurgroep opgericht worden waarin alle politieke 
fracties vertegenwoordigd zijn. Zal dit bestuur eveneens een stuurgroep oprichten die de samenwerking in goede 
banen moet helpen leiden? Zal deze, naar analogie met Lummen, bestaan uit alle politieke fracties? 
5.       Zal deze samenwerking ook opgezet worden indien niet alle gemeenten wensen mee te gaan in dit project? 
  
Aangezien dit bijkomend agendapunt over hetzelfde onderwerp gaat als het bijkomend agendapunt van de N-VA-
fractie werden beiden punten samen behandeld. 
Voor de antwoorden op de vragen verwijzen we naar het antwoord geformuleerd bij het bijkomend agendapunt van 
de N-VA-fractie. 
 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vragen van de Groenfractie en het antwoord geformuleerd door de burgemeester bij het 
bijkomend agendapunt van de N-VA-fractie aangezien het hier over hetzelfde onderwerp gaat. 
 
 
De voorzitter van de gemeenteraad sluit de zitting. 
 
NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
 
Bart Bastijns 
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur 
 

Lore Michiels 
W.g. Voorzitter 

 


