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De notulen van de gemeenteraad 
 
PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van de gemeenteraad 19 april 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, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, 
Michel Laenen, Karel Lavigne, Merja Stiers, Raadsleden 

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Afwezig / 

 
DE GEMEENTERAAD 

In toepassing van artikel 31 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, wordt 
navolgende mondelinge vraag toegevoegd door raadslid Johny Franssen namens de N-VA-fractie: 
 

• Omvormen oude stortplaats tot extra bos 
______ 

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

• Sociale fraude aanpakken door onderzoek naar buitenlandse bezittingen 
______ 

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

• Regenboogzebrapad in Herk-de-Stad  
______ 

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

• Schrappen jachtgebied 
 ______ 

 
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: 
  

• Afsluiten overwegen 
_______ 

 
In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, wordt volgend 
agendapunt toegevoegd door de fractieleiders Sofie De Waele (Vooruit), Jimmy Graulus (Open VLD) en Wim Hayen 
(CD&V) wensen namens hun respectievelijke fracties: 
  

• Motie i.v.m. Limburgse regiovorming 
_______ 

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

Vorig verslag 

1 Goedkeuring vorig verslag. 

Karel Lavigne, Raadslid is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

Gelet op de ontwerpnotulatie van de gemeenteraad van 8 maart 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 8 maart 2021 worden na het beantwoorden van enkele inhoudelijke 
vragen en verwijzing naar het audioverslag goedgekeurd. 
 

Financiën 

2 Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-
Stad. 

Feiten en context 

Gelet op de rekening 2020 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad; 
Gelet op de goedkeuring door de kerkraad van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad op 28 januari 2021; 
Gelet op de ontvangst van het dossier door het stadsbestuur op 13 maart 2021; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen vanwege Chantal Lucas; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het feit dat na vaststelling van het ontbreken van het laatste bankafschrift van de patrimoniumrekening ons 
het nodige bewijsstuk werd bezorgd om het saldo per 31 december 2020 te bevestigen; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, art. 40-41; 
Gelet op artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de omzendbrieven betreffende de boekhouding van de eredienst, van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en 
Personeel; 

Financiële impact 

Gelet op de uitbetaalde exploitatietoelage 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek en de 
rekening van de gemeente : 
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Gelet op de uitbetaalde investeringstoelage 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek en 
de rekening van de gemeente : 
  

 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De bovenvermelde rekening voor het dienstjaar 2020 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad GUNSTIG te 
adviseren. 
Artikel 2. 
Deze rekening ter goedkeuring aan de Heer provinciegouverneur voor te leggen. 
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 Heer provinciegouverneur 
-        De Heer Piet Rymen, voorzitter Centraal Kerkbestuur Herk-de-Stad 
-        Dienst Financiën 
 

3 Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt 
ontvangen Schakkebroek. 

Feiten en context 

Gelet op de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek; 
Gelet op de goedkeuring door de kerkraad van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek op 1 maart 
2021; 
Gelet op de ontvangst van het dossier door het stadsbestuur op 13 maart 2021; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen door Nico Ballet; 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de huurinkomsten in 2020 gedaald zijn omdat de uitbaters van de Amandinazaal aandrongen op 
een opschorting van de huur van april tem december 2020 ondanks dat de Amandinazaal een gemeentelijke 
coronasubsidie heeft ontvangen; 
Overwegende dat de ontvangsten uit het privaat patrimonium van de kerkfabriek lager liggen dan de uitgaven in het 
kader van het privaat patrimonium zodanig dat de gemeente eigenlijk het privaat patrimonium van de kerkfabriek 
aan het subsidiëren is terwijl het net de bedoeling zou moeten zijn dat het privaat patrimonium bijdraagt tot de 
zelfbedruipendheid van de kerkfabriek; 
Gelet op de bemerking van de dienst financiën dat het bedrag van de patrimoniumrekening Belfius, vermeld in de 
jaarrekening bij patrimoniumrekeningen (15.297,37 euro), niet overeenstemt met het saldo per 31 december 2020 
op het bankafschrift (15.192,60 euro); 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, art. 40-41; 
Gelet op artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
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Gelet op de omzendbrieven betreffende de boekhouding van de eredienst, van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en 
Personeel; 

Financiële impact 

Gelet op de uitbetaalde exploitatietoelage 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek en de 
rekening van de gemeente : 
  

 
  
Gelet op de uitbetaalde investeringstoelage 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek en 
de rekening van de gemeente : 
  

 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De bovenvermelde rekening voor het dienstjaar 2020 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek 
GUNSTIG te adviseren met als opmerking dat de ontvangsten uit het privaat patrimonium maximaal geoptimaliseerd 
dienen te worden om zo de jaarlijkse exploitatienoden van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek 
te ondersteunen. Deze opmerking werd ook reeds gemaakt in het kader van het advies met betrekking tot de 
jaarrekening 2019. 
Artikel 2. 
Deze rekening ter goedkeuring aan de Heer provinciegouverneur voor te leggen. 
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 Heer provinciegouverneur 
-        De Heer Piet Rymen, voorzitter Centraal Kerkbestuur Herk-de-Stad 
-        Dienst Financiën 
 

4 Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper 
Schulen. 

Feiten en context 

Gelet op de rekening 2020 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen; 
Gelet op de goedkeuring door de kerkraad van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen op 26 januari 2021; 
Gelet op de ontvangst van het dossier door het stadsbestuur op 13 maart 2021; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen door Piet Rymen; 
Gelet op de voorafgaande interne kredietaanpassing; 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat er een overboeking van 1.200,00 euro werd gedaan van exploitatie naar investeringen en dat 
voor dergelijke overboeking een uitdrukkelijk akkoord van de gemeente vereist is; 
Overwegende dat de gemeenteraad bij de goedkeuring van het budget 2020 akkoord is gegaan met een 
overboeking van 900 euro; 
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Overwegende dat de gemeenteraad bij de goedkeuring van het budget 2021 heeft gesteld dat een overboeking voor 
2021 niet wordt toegestaan; 
Overwegende dat in lijn van voorliggende beslissingen wordt voorgesteld om de overboeking te beperken tot het 
door de gemeenteraad toegestane bedrag van 900 euro; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, art. 40-41; 
Gelet op artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de omzendbrieven betreffende de boekhouding van de eredienst, van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en 
Personeel; 

Financiële impact 

Gelet op de uitbetaalde exploitatietoelage 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek en de 
rekening van de gemeente : 
  

 
  
Gelet op de uitbetaalde investeringstoelage 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek en 
de rekening van de gemeente : 
  

 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De bovenvermelde rekening voor het dienstjaar 2020 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen GUNSTIG te 
adviseren met als opmerking dat enkel akkoord kan gegaan worden met een overboeking van exploitatie naar 
investeringen voor een bedrag van 900 euro. 
Artikel 2. 
Deze rekening ter goedkeuring aan de Heer provinciegouverneur voor te leggen. 
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 Heer provinciegouverneur 
-        De Heer Piet Rymen, voorzitter Centraal Kerkbestuur Herk-de-Stad 
-        Dienst Financiën 
 

5 Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk. 

Feiten en context 

Gelet op de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk; 
Gelet op de goedkeuring door de kerkraad van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk op 4 februari 2021; 
Gelet op de ontvangst van het dossier door het stadsbestuur op 13 maart 2021; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen door Johnny Jamar; 
Gelet op de voorafgaande interne kredietaanpassing; 
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Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, art. 40-41; 
Gelet op artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de omzendbrieven betreffende de boekhouding van de eredienst, van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en 
Personeel; 

Financiële impact 

Gelet op de uitbetaalde exploitatietoelage 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek en de 
rekening van de gemeente : 
  

 
  
Gelet op de uitbetaalde investeringstoelage 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek en 
de rekening van de gemeente : 
  

 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De bovenvermelde rekening voor het dienstjaar 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk GUNSTIG te 
adviseren. 
Artikel 2. 
Deze rekening ter goedkeuring aan de Heer provinciegouverneur voor te leggen. 
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 Heer provinciegouverneur 
-        De Heer Piet Rymen, voorzitter Centraal Kerkbestuur Herk-de-Stad 
-        Dienst Financiën 
 

6 Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte 
Berbroek. 

Feiten en context 

Gelet op de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek; 
Gelet op de goedkeuring door de kerkraad van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek op 7 januari 2021; 
Gelet op de ontvangst van het dossier door het stadsbestuur op 13 maart 2021; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen door Gerard Windmolders; 
Gelet op de voorafgaande budgetwijziging; 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de kerkraad op 30 december 2020 een budgetwijziging goedkeurde maar niet werd doorgestuurd 
naar de gemeente voor goedkeuring; 



7 
 

Overwegende dat in het budget 2020 een vervallen belegging van 40.000,00 euro was voorzien, dit fout 
gebudgetteerd was en in deze laatste budgetwijziging werd rechtgezet; 
Overwegende dat deze budgetwijziging geen wijziging tot gevolg had voor zowel de gemeentelijke 
exploitatietoelage als de gemeentelijke investeringstoelage; 
Gelet dat de kerkfabriek haar in 2019 gerealiseerde ontvangsten uit de verkoop van gronden in 2020 deels heeft 
aangewend voor investeringen in het kader van de eredienst (o.a. geluidsinstallatie) en voor een voorschot in het 
kader van de aankoop van een appartement op de dokter Vanweddingenlaan; 
Gelet dat bij de investeringsfiches geluidsinstallatie en appartement Dr. Vanweddingenlaan 33b7 het betaalde 
bedrag voor het jaar 2020 per vergissing ook manueel werden ingevuld bij vooraf betaald; 
Gelet op de schrijffout die geslopen is in de aanvullende nota bij de jaarrekening 2020 bij punt 3 
investeringsontvangsten, er waren namelijk geen vervallen beleggingen; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, art. 40-41; 
Gelet op artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de omzendbrieven betreffende de boekhouding van de eredienst, van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en 
Personeel; 

Financiële impact 

Gelet op de uitbetaalde exploitatietoelage 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek en de 
rekening van de gemeente : 
  

 
  
Gelet op de uitbetaalde investeringstoelage 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek en 
de rekening van de gemeente : 
  

 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De bovenvermelde rekening voor het dienstjaar 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek GUNSTIG te 
adviseren. 
Artikel 2. 
Deze rekening ter goedkeuring aan de Heer provinciegouverneur voor te leggen. 
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 Heer provinciegouverneur 
-        De Heer Piet Rymen, voorzitter Centraal Kerkbestuur Herk-de-Stad 
-        Dienst Financiën 
 

Grondgebiedszaken 

RO 
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7 Voorlopige vaststelling nieuwe rooilijn naar aanleiding van gratis 
grondafstand voor inlijving bij het openbaar domein na verkaveling 
met gemeentelijk dossiernummer 201900075 (OMV_2019027013) op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 sectie C nr. 435G, ter 
plaatse Hoogstraat 21, goedgekeurd dd. 12/08/2019 

Feiten en context 

Op 25/04/2019 werd door Linde Steyfkens en nv DERK een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een grond 
in twee percelen voor halfopen en één perceel voor open bebouwing. De aanvraag heeft betrekking op een perceel, 
gelegen Hoogstraat 21, kadastraal bekend: afdeling 3 sectie C nr. 435G. 
  
De omgevingsvergunning werd verleend dd. 12/08/2019. 
  
Het verkavelingsplan omvatte 3 bouwloten. Een langgerekte strook aan de straatzijde vormde een 4de lot, bedoeld 
om ingelijfd te worden bij het openbaar domein. 

 
  
In de voorwaarden bij de verkavelingsvergunning is het volgende opgenomen: "De verkaveling is slechts 
uitvoerbaar zodra de procedure voor de overdracht van lot 4 naar het openbaar domein is afgerond." Er zal dus pas 
een verkoopbaarheidsattest afgeleverd worden wanneer lot 4 ingelijfd is bij het openbaar domein. 
  
Het bijgevoegde opmetingsplan, opgemaakt door landmeters-experten Jos Houben en Bart Houben, geeft de 
huidige en toekomstige ligging van de rooilijn weer. 
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Openbaar onderzoek 
Overeenkomstig de criteria van artikels 11 t.e.m. 14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing en moet de 
aanvraag openbaar gemaakt worden. 

Inhoudelijke motivering 

Op 25/04/2019 werd door Linde Steyfkens en nv DERK een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een grond 
in twee percelen voor halfopen en één perceel voor open bebouwing. De aanvraag heeft betrekking op een perceel, 
gelegen Hoogstraat 21, kadastraal bekend: afdeling 3 sectie C nr. 435G. De omgevingsvergunning werd verleend 
dd. 12/08/2019. 
  
In de voorwaarden bij de verkavelingsvergunning is het volgende opgenomen: 'De verkaveling is slechts uitvoerbaar 
zodra de procedure voor de overdracht van lot 4 naar het openbaar domein is afgerond.' Er zal dus pas een 
verkoopbaarheidsattest afgeleverd worden wanneer lot 4 ingelijfd is bij het openbaar domein. 
Zolang dit niet gebeurd is, grenzen de bouwloten immers niet aan de voorliggende weg en zijn ze bijgevolg niet 
bebouwbaar. 
  
Het nieuwe 'decreet op de gemeentewegen' van 3 mei 2019 is op 1 september 2019 in werking getreden. Het 
decreet legt het kader vast voor de geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving voor alle gemeentewegen. 
  
In uitvoering van artikel 31§1 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een 
beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde 
overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.   
  
Conform artikel 3 van het decreet houdende de gemeentewegen heeft de gemeente de taak een geïntegreerd 
beleid te voeren dat onder meer gericht is op:  

1. de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;  
2. de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op 

functioneel vlak.  
  
Conform artikel 4 van het decreet houdende de gemeentewegen moet de gemeente bij beslissingen over 
wijzigingen van het gemeentelijk wegennet minimaal rekening houden met volgende principes:  

1. wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;  
2. een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die 

afdoende wordt gemotiveerd;  
3. de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;  
4. wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend 

perspectief; 
5. bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de 

gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. 
Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen 
elkaar afgewogen. 

  
Naar aanleiding van de afgeleverde omgevingsvergunning verzoekt de verkavelaar tot overdracht van lot 4 naar het 
openbaar domein, zoals grafisch weergegeven op het opmetingsplan, opgemaakt door landmeters-experten Jos 
Houben en Bart Houben. In de nieuwe toestand zal de rooilijn in één rechte lijn doorlopen over de verschillende 
aanpalende percelen. Op het terrein zal dit geen verschil maken. De overdracht is echter wel nodig om de vergunde 
bouwloten toegankelijk en bebouwbaar te maken. 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1.  
De gemeenteraad verleent een gunstig advies aangaande het verzoek tot overdracht van lot 4 uit de verkaveling 
met gemeentelijk dossiernummer 201900075 (OMV_2019027013) met een oppervlakte van 36 ca naar het 
openbaar domein. De voorgestelde overdacht is niet strijdig met de doelstellingen en principes vermeld in de artikel 
3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. 
Artikel 2. 
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Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 
- de dienst ruimtelijke ordening. 
 

TD-U 

8 Onderhoud wegen in asfalt 2021 (Vogelzangstraat e.a.) - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2021-10009. 

Feiten en context 

Overwegende dat in het kader van de opdracht 'Onderhoud wegen in asfalt 2021 (vogelzangstraat e.a.)' een bestek 
met nr. 2021-10009 werd opgesteld door de Technische Dienst - Openbare Werken; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 270.650,00 excl. btw of € 327.486,50 incl. 
21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
  
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
  
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht; 
  
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
  
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, 
en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen; 

Financiële impact 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2021, op volgende 
budgetcodes : 
-          248.516,70 euro incl. btw op 0200-01/2240000/STAD/CBS/IP-21 (actie A-2.3.1.); 
-          20.793,25 euro incl. btw op 0200-01/2250000/STAD/CBS/IP-25 (actie A-2.6.1.); 
-          58.176,56 euro incl. btw op 0200-01/2250000/STAD/CBS/IP-15 (actie A-2.6.2.); 
Overwegende dat voor de werken in de Oudebaan een subsidie zal aangevraagd worden volgens de recent 
goedgekeurde ‘subsidie aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen’ van de Vlaamse 
Regering. Hiervoor wordt een geraamde uitgave voorzien van 58.176,56 euro incl. btw, en hiervan 50% ofwel 
29.088,28 euro incl. btw gesubsidieerd wordt. 
Overwegende dat de belijning en bebording van de Oudebaan (en overige fietssuggestiestroken) nog via aparte 
bestekken en aankopen door de technische dienst worden uitgevoerd, en dat hiervoor ook subsidiëring mogelijk is. 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Beslissing: 
 
 
Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-10009 en de raming voor de opdracht 'Onderhoud wegen 
in asfalt 2021 (vogelzangstraat e.a.)', opgesteld door de Technische Dienst - Openbare Werken. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 270.650,00 excl. btw of € 327.486,50 incl. 
21% btw. 
 
Artikel 2. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 3. 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
Artikel 4. 
Voor de geplande werken in de Oudebaan wordt subsidie aangevraagd bij de Vlaamse Regering volgens de 
‘subsidie aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen’. 
Artikel 5. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op volgende budgetcodes: 
-          248.516,70 euro incl. btw op 0200-01/2240000/STAD/CBS/IP-21 (actie A-2.3.1.); 
-          20.793,25 euro incl. btw op 0200-01/2250000/STAD/CBS/IP-25 (actie A-2.6.1.); 
-          58.176,56 euro incl. btw op 0200-01/2250000/STAD/CBS/IP-15 (actie A-2.6.2.); 
Artikel 6. 
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 technische dienst; 
-de dienst financiën. 
 

Vrije Tijd 

Cultuur 

9 Opheffing reglement intergemeentelijke cultuurcheque. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende de gemeenschappelijke invoering van de UiTPAS in Herk-de-Stad & Lummen vanaf 1 april 2021; 
Overwegende dat de UiTPAS een participatiebevorderend project is van de Vlaamse overheid dat werd uitgewerkt 
door publiq vzw en waaraan momenteel al een 60-tal gemeenten in Vlaanderen en Brussel deel van uitmaken; 
Overwegende dat de UiTPAS een spaar- en voordelenprogramma is voor de vrije tijd. Met UiTPAS kunnen 
pashouders punten sparen en omruilen voor voordelen. Tevens wordt de pas gebruikt als financiële reductiekaart 
voor mensen in armoede. Andere toepassingen (bv. lidkaart) kunnen eveneens op UiTPAS geënt worden; 
Overwegende dat het niet wenselijk is om naast deze UiTPAS met een breed aanbod aan voordelen en bruikbaar 
in  een 60-tal gemeenten een beperkt lokaal kortingssysteem (een jaarlijkse korting van 2x 5,00 euro)  in de vorm 
van de intergemeentelijke cultuurcheque te behouden die enkel in Herk-de-Stad, Halen, Nieuwerkerken en 
Geetbets kan worden gebruikt; 
Overwegende dat de UiTPAS de intergemeentelijke cultuurcheque dus ruimschoots vervangt; 
Overwegende dat de UiTPAS actief zal gepromoot worden; 
Overwegende het gunstige advies van de cultuuradviesraad om de intergemeentelijke cultuurcheque op te heffen;  

Wettelijke motivering 

Gelet op de goedkeuring van het gebruik van een intergemeentelijke cultuurcheque door de gemeenteraad van 15 
december 2008; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 9 maart 2020 waarbij het aanvraagdossier voor de gezamenlijke 
toetreding van Herk-de-Stad en Lummen tot de UiTPAS is goedgekeurd; 
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Gelet op actie 4.1.2. 'We sluiten ons aan bij de UiTpas, een geïntegreerde kansen- en voordelenkaart waarmee we 
onze inwoners stimuleren om actief deel te nemen aan het ruime vrijetijdsaanbod. De naburige gemeenten zijn 
daarbij in eerste instantie onze partners.' uit het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad van 
9 december 2019; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 8 februari 2021 waarmee de overeenkomst met publiq over het gebruik 
van de UiTPAS in Herk-de-Stad en Lummen werd goedgekeurd; 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41 over de bevoegdheden 
van de gemeenteraad; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het gemeenteraadsreglement over de reglementering van het gebruik van de intergemeentelijke cultuurcheque van 
15 december 2008 op te heffen; 
Artikel 2. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan het secretariaat. 
 

Jeugd 

10 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021-
9972 'leveren en plaatsen van skatemateriaal'. 

Feiten en context 

Gelet op het principebesluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 januari 2021 met betrekking 
tot de opstart van een skatepark; 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 
Gelet op het voorliggende bestek met nummer 2021-9972 en de raming voor de opdracht 'leveren en plaatsen van 
skatemateriaal'; 

Wettelijke motivering 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
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 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 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991072936&table_name=wet
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
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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Overwegende dat voor de realisatie van een skatepark met verschillende toestellen (vergelijkbaar met het 
zomerskatepark in 2020) op de bestaande (nieuwe) asfalt een budget van (maximum) 50.000,00 euro moet worden 
voorzien; 
Na beraadslaging; 
 
Stemming: 
Met 20 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Evi Appeltans, 
Wim Hayen, Danny Jamers, Johny Franssen, Ludo Knaepen, Michel Laenen, Karel Lavigne, Merja Stiers, Lore 
Michiels), 3 onthoudingen (Lo Guypen, Tim Raskin, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Paragraaf 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nummer 2021-9972 en de raming voor de opdracht 'leveren en 
plaatsen van skatemateriaal'. 
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 41.322,31 euro exclusief BTW of 50.000,00 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) 

• BOERplay BV / BOERurban BV, Hyacinthstraat 2, 4255 HX Nieuwendijk (Nederland) 

• Concrete Dreams BVBA, Schriekstraat 10, 2223 Schriek 

• Eibe, Pastoor Claesenstraat 1, 2440 Geel 

• Max Extrême, Rue de la Hulpe 88, 1331 Rixensart 

• Nine Yards Skatepark Co, Spinveld 49, 4815 HV Breda (Nederland) 

• Public Construct NV, Kloosterstraat 21, 8851 Koolskamp 

• Replay, Slootsekuilen 11, 5986 PE Beringe (Nederland) 

• Stedon BV, Orionweg 26, 8938 AH Leeuwarden (Nederland). 
Artikel 5. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 

• de toezichthoudende overheid; 

• de financiële dienst; 

• de dienst Communicatie; 

• de dienst Jeugd. 

Motivering onthouding 

  
Raadslid Lo Guypen verantwoordt de onthouding van de fractie NIEUW en de Onafhankelijke als volgt: 
De fractie NIEUW en Onafhankelijke Herk-de-Stad is erg enthousiast over het project voor aanleg van een nieuw 
skatepark in Herk-de-Stad. Skaten is een geliefde bezigheid voor vele jongeren, het is een eigen cultuur die al jaren 
leeft. Het is geen rage die de kop opsteekt en dan weer verdwijnt maar een blijvende vrijetijdsbesteding voor het 
jonge volk. 
  
Niettemin willen wij ons met spijt principieel onthouden bij dit voornemen, enerzijds omdat de visie en voorbeelden 
van de skaters zelf en daarnaast ook en voor de zoveelste keer het advies van de Jeugdraad ter zake ontbreken, 
nochtans twee wezenlijke onderdelen van dit dossier. 
Anderzijds en veel meer dan de twee vorige redenen van onze onthouding betreuren wij ten zeerste dat slechts één 
deelgemeente wordt weerhouden. In de vier andere deelgemeenten skaten de jongeren even goed en veel. Wij zijn 
daarom grote voorstander om in iedere deelgemeente een bescheiden maar niettemin goed uitgebouwde 
skatevoorzieningen te plaatsen. Mits de nodige creativiteit is dit perfect mogelijk zonder dat dit stukken van mensen 
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moet kosten. Voor andere dossiers wordt trouwens wel veel geld voorzien. Onze jongeren in alle deelgemeenten 
verdienen even goed hun deel van de koek. 
Zo kunnen onze jongeren meteen in eigen dorp en leefomgeving skaten, zonder onnodige en soms verre 
verplaatsingen naar Donk. 
  
Dus, wij juichen het nieuwe skatepark toe maar ons applaus zou nog veel luider klinken als de skaters in iedere 
deelgemeente hun eigen skatepark zouden krijgen. 

___________ 
  
Raadslid Gunter De Ryck verantwoordt de onthouding van de Groenfractie als volgt: 
De Groenfractie vindt het een goed idee dat het skatepark omgevormd wordt tot een volwaardig skatepark. Wij 
betreuren wel dat de jeugdraad niet om advies werd gevraagd, zoals de afsprakennota oplegt. Groen vraagt om 
alsnog de jeugdraad in het verdere proces te betrekken.  

____________ 
 

 

Sport 

11 Toekenning investeringssubsidie aan Herk FC voor de aanleg van een 
kunstgrasveld. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat onder actie 4.1.1. in het meerjarenplan een budget van 1,2 miljoen euro werd voorzien voor de 
realisatie van voetbalinfrastructuur; 
Overwegende dat het bedrag gebaseerd is op onkostenramingen waarbij er 800.000 euro nodig bleek voor de 
infrastructuurwerken voor vzw jeugd Herk op de site in Schulen en 400.000 euro nodig bleek voor de aanleg van 
een kunstgrasveld voor Herk FC op de site in Herk centrum; 
Overwegende dat het stadsbestuur deze middelen ter beschikking stelt in de vorm van een investeringssubsidie op 
basis van een gemotiveerd subsidiedossier van de twee betrokken clubs;  
Overwegende dat Herk FC op 12 maart een subsidiedossier heeft in gediend voor de aanleg van een kunstgrasveld 
op het A-terrein van de site aan de Pikkeleerstraat (Herk centrum); 
Overwegende het streefdoel van Herk FC om dit kunstgrasveld in gebruik te nemen bij de start van het nieuwe 
seizoen 2021-2022; 
Overwegende dat alle gevraagde bewijsstukken zijn aangeleverd: 
- Een bewijs dat het bestuursorgaan gemandateerd is door de algemene vergadering om in naam van de club 
onderhandelingen te voeren, contracten af te sluiten enz 
-  Herk FC beschikt over een recht van opstal waarmee duidelijk is dat de club over een middellange termijn over de 
infrastructuur kan blijven beschikken. 
- Een overzichtelijke kostenraming met voor iedere uitgavepost een korte omschrijving en de geraamde kostprijs. 
- Een inplantingsplan (eventueel aangevuld met enkele foto’s of schetsen) 
- Bouwplan(nen) met beschrijving van de gebruikte materialen 
Overwegende dat eveneens een samenwerkingsovereenkomst met vzw Jeugd Herk is toegevoegd waarin wordt 
beschreven hoe de samenwerking op langere termijn kan uitgroeien tot een eenheidsstructuur; 
Overwegende dat Herk FC enkel een subsidiedossier indient voor de aanleg van een kunstgrasveld en dat er geen 
bijkomende renovatiewerken in het dossier zijn opgenomen; 
Overwegende dat het de verantwoordelijkheid van Herk FC is om op basis van een grondige inhoudelijke evaluatie 
van de aangeleverde offertes een firma aan te duiden;  
Overwegende het voorstel om de investeringssubsidie uit te betalen in drie schijven waarbij een volgende schijf ter 
beschikking wordt gesteld op voorwaarde dat alle gevraagde financiële bewijsstukken van de vorige schijf zijn 
goedgekeurd; 
Overwegende het concrete voorstel om: 
1) een eerste schijf van 40% van de totale investeringssubsidie uit te keren bij de start van de werkzaamheden op 
basis van een getekende overeenkomst tussen Herk FC en de aannemer waarin de planning van de werken is 
opgenomen; 
2) een tweede schijf van 50% van de totale investeringssubsidie toe te kennen op basis van: 

• het voorleggen van de financiële bewijsstukken ter verantwoording dat minstens 80% van het bedrag 
toegekend in de eerste schijf is betaald 
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• het voorleggen van een tussentijdse rapport van welke werken reeds zijn uitgevoerd en de resterende 
planning. Dit rapport bevat minstens: datum/periode uitvoering van de werken; beknopte omschrijving van 
de uitgevoerde werken; facturen en betalingsbewijzen. 

3) een derde schijf van 10% van de totale investeringssubsidie wordt toegekend op basis van: 

•  het voorleggen van de financiële bewijsstukken van aanwending van de vorige twee voorschotten 

• het voorleggen van een inhoudelijk en financieel eindrapport. Dit rapport bevat minstens: datum/periode 
uitvoering van de werken; beknopte omschrijving van de uitgevoerde werken; facturen en 
betalingsbewijzen. 

  
Overwegende dat de werkzaamheden pas kunnen starten na goedkeuring van het investeringsdossier; 

Wettelijke motivering 

Gelet op actie 4.4.1. 'We investeren in nieuwe voetbalinfrastructuur op voorwaarde dat de voetbalclubs hun 
samenwerking concreet uitbouwen tot er op termijn één club met een afzonderlijk jeugd- en volwassenenbestuur 
overblijft' uit het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 december 2019; 
Gelet op de schepencollegebeslissing van 27 september 2020 om onder voorwaarden te voorzien in twee 
investeringsenveloppen voor respectievelijk Herk FC en (vzw jeugd Herk; 

Financiële impact 

Overwegende dat een krediet van 1,2 miljoen euro is voorzien onder budgetrekening 2021/A-4.4.1./0740-
00/6640010/STAD/CBS/IP-39; 
Overwegende dat op basis van het ingediende dossier de kost voor de aanleg van een kunstgrasveld geraamd 
wordt op 359.000,00 euro exclusief btw; 
Overwegende dat Herk FC aangeeft dat de BTW voor hun geen kost is en bijgevolg niet gesubsidieerd dient te 
worden; 
Overwegende het voorstel om een investeringssubsidie van 359.000,00 euro toe te kennen aan Herk FC voor de 
aanleg van een kunstgrasveld op het A-terrein van hun site aan de Pikkeleerstraat; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
§1. Een investeringssubsidie van 359.000, 00 euro toe te kennen aan Herk FC voor de aanleg van een 
kunstgrasveld op het A-terrein op hun site aan de Pikkeleerstraat (Herk centrum); 
§2. De investeringssubsidie uit te betalen in drie schijven waarbij een volgende schijf ter beschikking wordt gesteld 
op voorwaarde dat alle gevraagde financiële bewijsstukken van de vorige schijf zijn goedgekeurd; 
Artikel 2. 
§1. een eerste schijf van 40% van de totale investeringssubsidie (143.600,00 euro) uit te keren bij de start van de 
werkzaamheden op basis van een getekende overeenkomst tussen Herk FC en de aannemer waarin de planning 
van de werken is opgenomen; 
§2. een tweede schijf van 50% van de totale investeringssubsidie (179.500,00 euro) wordt toegekend op basis van: 

• het voorleggen van de financiële bewijsstukken ter verantwoording dat minstens 80% van het bedrag 
toegekend in de eerste schijf is betaald 

• het voorleggen van een tussentijdse rapport van welke werken reeds zijn uitgevoerd en de resterende 
planning. Dit rapport bevat minstens: datum/periode uitvoering van de werken; beknopte omschrijving van 
de uitgevoerde werken; facturen en betalingsbewijzen. 

§3. een derde schijf van 10% van de totale investeringssubsidie (35.900,00 euro) wordt toegekend op basis van: 

•  het voorleggen van de financiële bewijsstukken van aanwending van de vorige twee voorschotten 

• het voorleggen van een inhoudelijk en financieel eindrapport. Dit rapport bevat minstens: datum/periode 
uitvoering van de werken; beknopte omschrijving van de uitgevoerde werken; facturen en 
betalingsbewijzen. 

Artikel 3. 
Herk FC er uitdrukkelijk op te wijzen dat de werkzaamheden pas kunnen starten na goedkeuring van de 
investeringssubsidie en dat alle uit te voeren werken dienen te voldoen aan de wettelijke voorwaarden ter zake; 
 
Artikel 4. 
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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: 
- bestuur van Herk FC, p.a. vzt de heer Breels J, Lazarijstraat 156/3, 3500 Hasselt 
- dienst sport 
- dienst financiën  
 

Staf 

Secretariaat 

12 Besluit tot goedkeuring van de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire 
engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 19 maart 2021 tot verdere toekenning van een subsidie aan de 
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de 
COVID-19-pandemie te versterken. 

Feiten en context 

In de  fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden,  is een cruciale rol weggelegd voor 
contactonderzoek en bronopsporing.  

• Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft gehad. Hier is de 
snelheid van de contacttracing belangrijk.  Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te bereiken die 
in contact zijn gekomen met besmette personen. Zij krijgen advies over hoe ze zich kunnen beschermen en 
welke maatregelen ze kunnen nemen om anderen te beschermen. Dat vermijdt een mogelijke (nieuwe) 
toename van het aantal patiënten. 

• Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft opgelopen. 
Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de besmettingen vandaan 
komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht maatregelen (preventie, sensibilisering, 
handhaving) kunnen nemen. 

Op datum heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-
coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 2021 uitgewerkt, met een bijhorende 
subsidie als verlenging van de toelagen die voorzien waren voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 
2021. 
Een mogelijke verlenging tot 31 oktober 2021 is voorzien. 

Inhoudelijke motivering 

  
Artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert het voorzorgsbeginsel in het 
kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke potentiële 
crisissen.  Dit beginsel 
houdt in dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om 
dringende en voorlopige maatregelen te nemen; 
Gelet op de stijging van het aantal indexpatiënten in het voorjaar 2021 en hiermee de toename van de lokale 
verantwoordelijkheid omwille van het toegenomen belang van bronopsporing besliste de Vlaamse Regering van 19 
maart 2021 tot verlenging van de subsidie ten voordele van de lokale besturen om verder in te zetten op 
bronopsporing en contactonderzoek ter bestrijding van de Covid-19 pandemie tem 30 juni 2021, met mogelijke 
verlenging tot 31 oktober 2021 ; 
Overwegende dat onze gemeente na overleg met alle betrokken diensten, verder complementair wil inzetten op 
optie 1; 
Overwegende dat hiertoe door het bestuur aanvullend op de bestaande samenwerkingsovereenkomst het 
addendum in bijlage en een vernieuwd afsprakenkader in bijlage dienen te worden afgesloten met respectievelijk 
het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de ELZ Herckenrode vzw. 
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Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 en 57; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Besluit van de Vlaamse regering van 30 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 - pandemie te versterken. 
Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert het voorzorgsbeginsel 
in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke 
potentiële crisissen.  Dit beginsel houdt in dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal 
worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen; 
Gelet op de oproep van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020, verankerd in het besluit van de Vlaamse 
Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, aan alle Vlaamse gemeenten om 
aanvullend en ondersteunend aan de reeds bestaande initiatieven bijkomende engagementen op te nemen in deze 
strijd; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tem 30 juni 2021 en het contactonderzoek (voor de 
periode van 1 april 2021 tem 31 mei 2021) ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken. 
Gelet op het besluit van het schepencollege van 28 december 2020 en de gemeenteraad van 11 januari 2021 tot 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het 
opnemen van optie 1 (bronopsporing); 

Financiële impact 

Overwegende dat dit addendum een verdere opbrengst genereert van 0,125 EUR per inwoner per maand; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
Kennis te nemen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot verdere toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 
versterken. 
Artikel 2 
Het in bijlage opgenomen addendum bij de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 
Artikel 3 
Het geactualiseerd afsprakenkader in bijlage goed te keuren. 
Artikel 4 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 
- de sociale dienst, 
-Agentschap Zorg & Gezondheid. 
 

13 Aanduiding effectief afgevaardigde in de algemene vergaderingen van 
Schulens meer in opvolging van een ontslagnemend raadslid. 

Feiten en context 

Overwegende dat de stad Herk-de-Stad vennoot is in de Opdrachthoudende vereniging Schulens meer; 
Gelet op raadsbesluit van 18 februari 2019 waarbij mevrouw Martine Van Cauteren werd aangeduid als één van de 
afgevaardigden die de stad vertegenwoordigt op de algemene vergaderingen van de Opdrachthoudende vereniging 
Schulens meer; 
Gelet op het ontslag als raadslid van mevrouw Martine Van Cauteren per 28 december 2020; 
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Gelet op de kandidatuurstelling van de heer Karel Lavigne, Halbekerstraat 2 - 3540 Herk-de-Stad om aangeduid te 
worden als afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Schulens meer; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; zoals gewijzigd; 
Gelet op de statuten van OSM; 
 
Stemming: 
De voorzitter gaat over tot geheime stemming via Forms in Microsoft. 
17 ja-stemmen, 1 neen-stemmen en 5 onthoudingen. 
  
Karel Lavigne heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De heer Karel Lavigne aan te duiden als afgevaardigde van de stad in de algemene vergaderingen van Schulens 
meer voor de rest van de legislatuur 2019-2024. 
Artikel 2. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017 mee te delen aan de heer Provinciegouverneur terwijl een afschrift van deze beslissing ter 
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 
- Schulens meer; 
- de afgevaardigde. 
 

14 Aanduiding effectief afgevaardigde in de algemene vergaderingen van 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in opvolging van een 
ontslagnemend raadslid. 

Feiten en context 

Overwegende dat de stad Herk-de-Stad aangesloten is bij Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in 
opvolging van een ontslagnemend raadslid; 
Gelet op het raadsbesluit van 11 maart 2019 waarbij mevrouw Martine Van Cauteren werd aangeduid als effectief 
afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren voor de legislatuur 
2019-2024; 
Gelet op het ontslag als raadslid van mevrouw Martine Van Cauteren per 28 december 2020; 
Gelet op de kandidatuurstelling van de heer Karel Lavigne, Halbekerstraat 2 - 3540 Herk-de-Stad om aangeduid te 
worden als effectief afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Haspengouw en 
Voeren; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; zoals gewijzigd; 
 
Stemming: 
De voorzitter gaat over tot geheime stemming via Forms in Microsoft. 
16 ja-stemmen, 1 neen-stemmen en 6 onthoudingen. 
  
Karel Lavigne heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De heer Karel Lavigne aan te duiden als effectief afgevaardigde van de stad in de algemene vergaderingen van 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren voor de rest van de legislatuur 2019-2024. 
  
Artikel 2. 
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Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017 mee te delen aan de heer Provinciegouverneur terwijl een afschrift van deze beslissing ter 
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 
- Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren; 
- de afgevaardigde. 
 

15 Aanduiding effectief en plaatsvervangend afgevaardigde in de 
algemene vergaderingen van De Watergroep in opvolging van een 
ontslagnemend raadslid. 

Feiten en context 

Overwegende dat in de gemeente Herk-de-Stad aangesloten is bij De Watergroep (Vlaamse maatschappij voor 
watervoorziening); 
Gelet op het ontslag als raadslid van mevrouw Martine Van Cauteren per 28 december 2020; 
Gelet op het ontslag als raadslid van mevrouw Jessie Schrijvers per 29 december 2020; 
Gelet op het raadsbesluit van 18 februari 2019 waarbij mevrouw Jessie Schrijvers werd aangeduid als effectief 
afgevaardigde in de algemene vergadering van De Watergroep en mevrouw Martine Van Cauteren als 
plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van de Watergroep; 
Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als afgevaardigde in de algemene vergadering 
van De Watergroep; 

• Effectief afgevaardigde: de heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9/3 - 3540 Herk-de-Stad 

• Plaatsvervangend afgevaardigde: de heer Karel Lavigne, Halbekerstraat 2 - 3540 Herk-de-Stad 
  

Wettelijke motivering 

Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd; 
 
Stemming: 
De voorzitter gaat over tot geheime stemming via Forms in Microsoft. 
Jimmy Graulus als effectief afgevaardigde in de algemene vergadering van De Watergroep 
18 ja-stemmen en 5 onthoudingen. 
Jimmy Graulus heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen voor de aanstelling 
als effectief afgevaardigde in de algemene vergadering van De Watergroep. 
Karel Lavigne als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van De Watergroep 
15 ja-stemmen, 2 stemmen tegen en 6 onthoudingen. 
Karel Lavigne heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen voor de aanstelling 
als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van De Watergroep. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9/3 - 3540 Herk-de-Stad aan te duiden als effectief afgevaardigde en de heer 
Karel Lavigne, Halbekerstraat 2 - 3540 Herk-de-Stad aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
algemene vergadering van De Watergroep voor de rest van de legislatuur 2019-2024. 
Artikel 2. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017 mee te delen aan de heer Provinciegouverneur terwijl een afschrift van deze beslissing ter 
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 

• De Watergroep, 

• de afgevaardigden. 
 

16 Aanstelling plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene 
vergaderingen van Watering Schakkebroek en Terbermen in opvolging 
van een ontslagnemend raadslid. 
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Feiten en context 

Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad aangesloten is bij de Watering Schakkebroek en Terbermen: 
  
Gelet op het raadsbesluit van 11 maart 2019 waarbij mevrouw Jessie Schrijvers werd aangeduid als 
plaatsvervangend afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Schakkebroek en Terbermen; 
  
Gelet op het feit dat mevrouw Jessie Schrijvers haar ontslag als raadslid indiende per 29 december 2020; 
Gelet op navolgende kandidatuurstelling om aangeduid te worden als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
Algemene vergadering Watering Schakkebroek en Terbermen: 
-          de heer Karel Lavigne, Halbekerstraat 2 - 3540 Herk-de-Stad 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
Algemene vergadering Watering Schakkebroek en Terbermen: 
  

Wettelijke motivering 

Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; zoals gewijzigd; 
 
Stemming: 
De voorzitter gaat over tot geheime stemming via Forms in Microsoft. 
15 ja-stemmen, 2 neen-stemmen en 6 onthoudingen. 
Karel Lavigne heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De heer Karel Lavigne, Halbekerstraat 2 -3540 Herk-de-Stad, aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde in 
de algemene vergadering van Watering Schakkebroek en Terbermen voor de rest van de legislatuur 2019-2024. 
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, zoals gewijzigd, mee te delen aan de heer Provinciegouverneur terwijl een afschrift van dit 
besluit wordt overgemaakt aan: 
- Watering Schakkebroek en Terbermen, 
-de plaatsvervangend afgevaardigde. 
 

17 Aanduiding plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene 
vergaderingen van Fluvius o.v. in opvolging van een ontslagnemend 
raadslid. 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij Fluvius o.v.; 
Gelet op het raadsbesluit van 11 maart 2019 waarbij mevrouw Martine Van Cauteren werd aangeduid als effectief 
afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Fluvius o.v. voor de legislatuur 2019-2024; 
Gelet op het ontslag als raadslid van mevrouw Martine Van Cauteren per 28 december 2020; 
Gelet op de kandidatuurstelling van de heer Karel Lavigne, Halbekerstraat 2 - 3540 Herk-de-Stad om aangeduid te 
worden als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Fluvius o.v.; 
 
Stemming: 
De voorzitter gaat over tot geheime stemming via Forms in Microsoft. 
15 ja-stemmen, 3 neen-stemmen en 5 onthoudingen. 
Karel Lavigne heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De heer Karel Lavigne aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de stad in de algemene 
vergaderingen van Fluvius o.v. voor de rest van de legislatuur 2019-2024 in opvolging van een ontslagnemend 
raadslid. 
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Artikel 2. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017 mee te delen aan de heer Provinciegouverneur terwijl een afschrift van deze beslissing ter 
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 
- Fluvius o.v.; 
- de afgevaardigde. 
 

18 Fluvius o.v. Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 26 mei 
2021. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat. 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging; 
  
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 22 maart 2021 werd opgeroepen om deel te 
nemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 26 
mei 2021 wordt gehouden met als agenda: 

1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de 
Commissaris. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020. 
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris. 
4. Statutaire benoemingen. 
5. Statutaire mededelingen. 

  
Gelet op het feit dat de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering statutair en decretaal tijdig bijeengeroepen 
moet worden en rekening houdend met de meest actuele kennis over de coronasituatie en de daarmee gepaard 
gaande regels van de overheid, ziet Fluvius Opdrachthoudende Vereniging zich verplicht om deze vergadering op 
digitale wijze te organiseren; 
  
Gelet op de beraadslagingen; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging d.d. 26 mei 2021 met als agendapunten: 

1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de 
Commissaris. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020. 
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris. 
4. Statutaire benoemingen. 
5. Statutaire mededelingen. 

  
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de digitale Algemene Vergadering tevens 
Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 26 mei 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 
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Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be- slissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat 
(in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
 

Kennisname 

19 Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 

Feiten en context 

Kennisname van: 
-Notulen RVB Fluvius Limburg op 02/02/2021 
-Notulen RvB Limburg.net op 27/01/2021 
-Notulen RvB Limburg.net op 10/02/2021 
-Notulen Fluvius Limburg regionaal bestuurscomité Oost op 27.01.2021 
-Notulen Fluvius Limburg regionaal bestuurscomité Zuid-West op 20.01.2021 
-Notulen Fluvius Limburg regionaal bestuurscomité Noord op 18.01.2021 
 
Beslissing: 
 
 

20 Kennisname briefwisseling 

Feiten en context 

Kennis te nemen van: 
- de e-mail van fractieleider Sofie De Waele waarin zij melding maakt van de naamswijziging van sp.a. naar Vooruit. 
- Fluvius Limburg. Samenvatting activiteitenverslag 2020 
 
Beslissing: 
 
 

Bijkomend agendapunt 

21 Bijkomend agendapunt 1 N-VA: Omvormen oude stortplaats tot extra 
bos. 

Feiten en context 

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om tegen 2024 4.000 hectare extra bos aan te leggen. Om die doelstelling te 
realiseren wil de regering 256 oude stortplaatsen, die in handen zijn van lokale overheden, met bomen beplanten. 
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is de voorbije maanden samen met het Agentschap 
Natuur en Bos nagegaan welke voormalige stortplaatsen potentieel in aanmerking komen voor een nieuwe groene 
bestemming. 
Uit dat vooronderzoek blijkt dat ook de oude stortplaats van Herk-de-Stad tussen de Hurbroekstraat en de 
Vennestraat bebost kan worden (zie bijlage). Bij een avondwandeling ter plaatse hebben wij vastgesteld dat er in de 
ruimte binnen de Finse piste nog een aantal grasvlakten zijn waar een men een aantal klimaatbomen kan planten.  
Tijdens de vergadering in december 2020 vroeg de bevoegde schepen om publieke locaties te melden waar men 
dergelijke bomen kon zetten.  Hier hebben we dus dergelijke ruimte. Volgens de databank van OVAM is het perceel 
in eigendom van Herk-de-Stad. 
We kunnen als gemeente ingaan op een aanbod van de regering om via OVAM de nodige middelen om, indien dit 
nog nodig zou zijn, een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. De enige voorwaarde is wel dat het terrein 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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daarna ook effectief omgezet wordt naar  natuurontwikkeling/-herstel. Daarnaast voorziet de Vlaamse Regering ook 
financiële en inhoudelijke ondersteuning aan gemeenten voor de aanplanting van de bomen. 
Ik heb hierover de volgende vragen: 
Is het gemeentebestuur op de hoogte van deze actie? 

• Zal het gemeentebestuur deelnemen aan dit initiatief van de Vlaamse Regering om op de oude stortplaats 
klimaatbomen te planten? 

• Indien ja, heeft het bestuur al contact opgenomen met de betrokken instanties? 

• Indien neen, wat is de reden om niet deel te nemen en welke plannen heeft de gemeente verder nog met 
deze oude stortplaats? 

 
  
Get op het antwoord gegeven door schepen Guido Ector op deze vragen aangevuld door schepen Mark Vanleeuw: 
Is het gemeentebestuur op de hoogte van deze actie? 
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Ja wij zijn op de hoogte van deze actie. 

• Zal het gemeentebestuur deelnemen aan dit initiatief van de Vlaamse Regering om op de oude stortplaats 
klimaatbomen te planten? 

• Indien ja, heeft het bestuur al contact opgenomen met de betrokken instanties? 

• Indien neen, wat is de reden om niet deel te nemen en welke plannen heeft de gemeente verder nog met 
deze oude stortplaats? 

Wij werken momenteel samen met OVAM wat betreft een bodemonderzoek maar wegens een grote wachtlijst 
zullen we waarschijnlijk pas in de loop van de maand mei aan de beurt komen. Het ministerie spreekt hier wel 
over bebossing of natuurontwikkeling. De klimaatbomen zijn eigenlijk bedoeld om geplant te worden zo kort 
mogelijk bij woonomgevingen en zullen dus voor andere plaatsen behouden blijven. We gaan wel 
bloemstroken aanleggen net als vorig jaar. De combinatie finse piste, de reeds geplante bomen, het groen op 
de grond en de bloemenweide zouden voldoende moeten zijn zonder dat er nog bomen dienen bij geplant te 
worden. We hebben daar een geboortebos in de buurt, er zijn plannen voor het planten van klimaatbomen in 
de Vennestraat en we doen aan groenontwikkeling door het aanleggen van bloemenweiden. Het is niet de 
bedoeling momenteel om de site te bebossen omdat deze site en de omgeving er goed bij liggen en goed 
worden onderhouden. Dit betekent evenwel niet dat er in het najaar wel hier of daar wel een boom zal bij 
geplant worden. Dus we zijn goed bezig. 

 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vragen van N-VA en het antwoord hierop gegeven door de bevoegde schepenen. 
 

22 Bijkomend agendapunt 2 N-VA: Sociale fraude aanpakken door 
onderzoek naar buitenlandse bezittingen. 

Feiten en context 

Sociale woningen zijn voorbehouden voor de zwakkeren in onze maatschappij. Het is dan ook belangrijk dat 
personen die onterecht verblijven in een sociale woning worden opgespoord zodat er een einde gemaakt kan 
worden aan deze fraude. Personen die een eigendom in het buitenland bezitten, hebben geen recht op een sociale 
woning bij ons. 
In het binnenland kan de sociale verhuurder dit eenvoudig controleren, maar voor buitenlandse eigendommen is dat 
niet zo eenvoudig omdat men vaak niet over de nodige gegevens beschikt. Dat controleonderzoek vereist een 
zekere expertise waarover sociale verhuurders niet altijd beschikken. 
Om deze vorm van sociale fraude tegen te gaan, stelt de Vlaamse Regering een raamovereenkomst ter beschikking 
van sociale verhuurders die onderzoek willen voeren naar buitenlands bezit. Sociale verhuurders zullen dankzij 
deze raamovereenkomst een beroep kunnen doen op onderzoeksbureaus wanneer er vermoedens zijn van 
buitenlands bezit. In totaal zullen er via de raamovereenkomst in 41 landen onderzoeksopdrachten kunnen worden 
uitgevoerd. 
De regering voorziet daarnaast in een subsidie voor sociale verhuurders die een beroep willen doen op het 
raamcontract. De kosten van zo’n onderzoek zijn uiteraard niet gratis, maar door de subsidie moeten ook kleinere 
sociale verhuurders de kosten kunnen dragen. Op deze manier worden de praktische belemmeringen 
weggenomen: de sociale verhuurders zullen zonder administratieve rompslomp beroep kunnen doen op de private 
onderzoeksbureaus die zijn opgenomen in de raamovereenkomst en er is financiële ondersteuning. 
Tot slot zijn er ook enkele terugverdieneffecten aan dit fraudeonderzoek verbonden. Zo zorgt dit onderzoek, naast 
meer rechtvaardigheid op de sociale huurmarkt, er ook voor dat fraudeurs de onrechtmatig genoten sociale 
huurkorting terug moeten betalen aan de sociale verhuurder. De sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen dit 
geld op hun beurt herinvesteren in nieuwe woningen en/of renovaties. De raamovereenkomst ging van start op 15 
maart en zal 2 jaar lopen. 
Voorstel 
De gemeenteraad van Herk-de-Stad 
- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot vergoeding van sociale verhuurders voor het 
uitvoeren van onderzoek naar buitenlands onroerend bezit van sociale huurders; 
- Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 
- Overwegende het feit dat sociale woningen voorbehouden moeten worden voor sociaal zwakkeren in de 
samenleving; 
- Overwegende het principe dat wie een sociale woning huurt geen eigen woning of onroerende eigendom mag 
bezitten; 
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- Gelet op het feit dat er verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen op het Herks grondgebied actief zijn 
(Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen (KBM), Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon, Vlaams Woningfonds 
en het OCMW van Herk-de-Stad). 
-  Gelet op het feit dat de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen (KBM) al sinds de zomer van 2020 samen 
met Woonhaven Antwerpen aan een gelijkaardig project werkt. 
- Gelet op het feit dat sociale verhuurders die een beroep willen doen op het raamcontract hiervoor een subsidie 
kunnen ontvangen; 
- Overwegende dat het opsporen van deze sociale fraude heel wat terugverdieneffecten oplevert; 
- Overwegende dat de gemeente zelf maatregelen kan nemen om fraude op de sociale huurmarkt aan te pakken. 
Gelet op de toelichting gegeven door schepen Marijke Berden waaruit blijkt dat momenteel de Kantonnale 
Bouwmaatschappij van Beringen (KBM) hier reeds mee bezig is en het  Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon, 
Vlaams Woningfonds en het OCMW van Herk-de-Stad tot op heden geen vermoedenslijst hebben.  
Gelet op de vraag om omwille van deze redenen het voorstel niet te stemmen en het agendapunt te verwerpen. 
 
Stemming: 
Met 6 stemmen voor (Lo Guypen, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Michel 
Laenen), 16 stemmen tegen (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, 
Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Wim Hayen, Ludo 
Knaepen, Karel Lavigne, Merja Stiers, Lore Michiels), 1 onthouding (Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
Het voorstel om de vertegenwoordigers van de gemeente Herk-de-Stad in de raden van bestuur van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen/sociaal verhuurkantoren in Herk-de-Stad de opdracht te geven om de mogelijkheid te 
onderzoeken in te tekenen op de raamovereenkomst van de Vlaamse Regering om het onderzoek van sociale 
verhuurders naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders te ondersteunen, werd verworpen. 

Motivering onthouding 

Raadslid Gunter De Ryck wenst de onthouding van de Groenfractie niet te motiveren. 
 

23 Bijkomend agendapunt 3 N-VA: Regenboogzebrapad in Herk-de-Stad . 

Feiten en context 

Zaterdag 6 maart werd Vlaanderen opgeschrikt door een tragische gebeurtenis. In Beveren werd David, een man 
van 41, brutaal vermoord. Het gerecht heeft vermoedens dat het hier om een geval van homofobie gaat. Verder 
onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Na deze tragische daad werd Vlaanderen overspoeld door een golf van 
medeleven en solidariteit met de LGBTQI+-gemeenschap. Heel wat Vlaamse gemeenten besloten daarop om een 
regenboogzebrapad aan te leggen. Met zo’n regenboogzebrapad toont een gemeente dat het een veilige 
thuishaven wil zijn voor iedereen, ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit. 
Heel wat Limburgse gemeenten hebben al een regenboogzebrapad aangelegd in het centrum van de stad. In Genk 
en Hasselt lag er langer een pad en ook Dilsen-Stokkem heeft recent zo’n pad aangebracht. Ook in Diest komt er 
een regenboogzebrapad aan beide kanten van de voetgangersbrug aan het station. 
De N-VA-fractie wil als steunbetuiging aan de LGBTQI+ - gemeenschap een permanent regenboogzebrapad in 
Herk-de-Stad. Dat kan door een nieuw zebrapad aan te leggen of een bestaand zebrapad aan te passen. Ook in 
onze gemeente moeten we immers een blijvend signaal geven dat geweld, haat en onverdraagzaamheid niet 
kunnen. 
Voorstel: 
De gemeenteraad van Herk-de-Stad 
-       Overwegende het feit dat elke gemeente ernaar moet streven om een veilige thuishaven voor iedereen te zijn, 
ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit; 
-       Gelet op het feit dat een regenboogzebrapad een symbool is voor meer verdraagzaamheid en tegen holebi- en 
transfobie; 
-       Gelet op het feit dat gemeente een bestaand zebrapad kan aanpassen of een nieuw regenboogzebrapad kan 
aanleggen. 
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Gelet op de toelichting van schepen Mark Vanleeuw met de melding dat Herk-de-Stad de gewoonte heeft zich strikt 
te houden aan de verkeerscode, zodoende de zebrapaden steeds met witte vlakken te schilderen en dit ook zo te 
behouden in de toekomst . Dit neemt niet weg dat ook dit jaar op 17 mei de regenboogvlag zal uithangen.  
 
Stemming: 
Met 7 stemmen voor (Lo Guypen, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De 
Ryck, Michel Laenen), 16 stemmen tegen (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, 
Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Wim 
Hayen, Ludo Knaepen, Karel Lavigne, Merja Stiers, Lore Michiels) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
Het voorstel om een regenboogzebrapad in Herk-de-Stad aan te leggen werd verworpen. 
 

24 Bijkomend agendapunt 1 -GROEN: Schrappen jachtgebied. 

Feiten en context 

Jaarlijks moet vóór 1 april een voorstel van het jachtplan ingediend worden bij de arrondissementscommissaris van 
de provincie waarin het jachtterrein ligt. 
Op de website www.geopunt.be kunnen de goedgekeurde jachtplannen geraadpleegd worden. 
Uit de gegevens van www.geopunt.be blijkt dat in Herk-de-Stad grote gebieden als jachtgebied ingekleurd zijn. Dit is 
nog vaak zonder medeweten van de eigenaars. Op de gemeenteraadszitting van 18 november 2019 bracht de 
Groenfractie aan dat bepaalde gemeentelijke eigendommen nog steeds stonden ingekleurd als jachtgebied. Zo was 
o.a. de sportsite in de Manestraat als jachtterrein ingekleurd. 
Bij nazicht van de jachtplannen 2020-2021 bleek dat het gebied rond de sporthal van Schulen uitgekleurd was als 
jachtgebied. Hiermee heeft het bestuur uitvoering gegeven aan een beslissing van het college van 6 juni 2017. 
Recent (7 april 2021) ontvingen alle raadsleden een advies van de Stedelijke Adviesraad voor Dierenwelzijn met 
betrekking tot de jacht op het grondgebied van Herk-de-Stad. De Dierenwelzijnsraad bracht dit advies uit naar 
aanleiding van een incident Schakkebroek. In dit advies adviseert de Dierenwelzijnsraad het College van 
Burgemeester en Schepenen volgende zaken: 

• Alle gemeentelijke eigendommen en eigen gronden in kaart te brengen en deze te laten schrappen als 
jachtgebied; 

• De Herkse bevolking informeren via de 3540 wat de gevolgen van de jacht kunnen zijn en hoe zij hun 
percelen kunnen schrappen als jachtgebied; 

• Een gemeentelijke ambtenaar ter beschikking te stellen om de inwoners indien nodig verder te helpen met 
de administratie en allerhande vragen met betrekking tot het schrappen van jachtgebied. 

• De gemeente zich burgerlijke partij stelt bij elke inbreuk op het jachtdecreet op haar grondgebied. 
Wettelijke context 
-          De collegebeslissing van 6 juni 2017; 
-          Het Jachtdecreet van 24 april 1991 en meer bepaald artikel 7 
-          Jachtplannen (via www.geopunt.be) 
-          Advies Stedelijke Adviesraad voor Dierenwelzijn van 7 april 2021 
Gelet op de toelichting gegeven door schepen Guido Ector: 
De Herkse jagers werken samen met ANB en houden zich aan strenge voorwaarden . Een jachtgebied dient 40 ha 
aanéénsluitend te zijn. Dit zomaar versnipperen maakt jacht vrijwel onmogelijk. Jacht is een soort evenwicht 
proberen te vinden tussen de dieren in de natuur. Wij gaan als gemeente geen initiatieven nemen en de 
gemeentelijke gronden niet laten schrappen als jachtgebied.  

Amendementen 

Gelet op het voorstel van raadslid Karolien Grosemans om het voorstel tot beslissing te amenderen als volgt: 
oorspronkelijk voorstel tot beslissing: 
Artikel 1. 
De gemeenteraad geeft het schepencollege de opdracht om de gemeentelijke eigendommen en eigen gronden  – in 
de mate dat dit nog niet gebeurd is – te laten schrappen als jachtgebied. 
te wijzigen naar: 
Artikel 1. 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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De gemeenteraad geeft het schepencollege de opdracht om de gemeentelijke eigendommen en eigen gronden in 
kaart te brengen – en deze indien mogelijk – te laten schrappen als jachtgebied. 
  
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot amendering van het 
beslissend gedeelte op verzoek en volgens voorstel van raadslid Karolien Grosemans, waarbij een ja-stem het 
amendement ondersteunt en een neen-stem het amendement verwerpt;  
  
Gelet op de uitslag van de stemming van het voorstel tot amendering van de beslissing volgens voorstel van 
raadslid Karolien Grosemans: 
5 ja-stemmen: raadsleden: Grosemans, Jamers, Franssen, De Ryck, Laenen; 
16 neen-stemmen: burgemeester: Moyaers, schepenen:Vanleeuw, Berden, Vandersmissen, Ector, Gruyters; 
raadsleden: Vandenrijt, De Waele, Graulus, Durwael, Appeltans, Hayen, Knaepen, Lavigne, Stiers en Michiels; 
2 onthoudingen: raadsleden: Guypen, Raskin;  
Het voorstel tot amendering van artikel 1 werd verworpen. 
 
Stemming: 
Met 5 stemmen voor (Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Michel Laenen), 16 
stemmen tegen (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, 
Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Wim Hayen, Ludo Knaepen, Karel 
Lavigne, Merja Stiers, Lore Michiels), 2 onthoudingen (Lo Guypen, Tim Raskin) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
Het voorstel om de gemeentelijke eigendommen en eigen gronden te laten schrappen als jachtgebied en een 
informatiecampagne uit te werken naar de Herkse bevolking werd verworpen. 
  
  

Motivering onthouding 

Raadslid Lo Guypen wenst de onthouding van de fractie NIEUW en de Onafhankelijke niet te motiveren. 
 

25 Bijkomend agendapunt 1 -GROEN: Afsluiten overwegen. 

Feiten en context 

Tijdens de verkeerscommissie van 24 november 2020 deelde schepen Vanleeuw mee dat Infrabel aan de 
gemeente Herk-de-Stad had laten weten dat zij plannen hadden om het aantal spoorkruisingen te verminderen. Het 
wegwerken van deze spoorkruisingen kan gebeuren door ter hoogte van deze spoorkruisingen te voorzien in een 
ondertunneling, het plaatsen van een brug of het volledig schrappen van de spoorkruising. Voor de 
spoorovergangen ter hoogte van het station in Schulen en de Broekstraat, werd er gekeken naar een tunnel of brug. 
De spoorwegkruising ter hoogte van de Nachtegaalstraat zou volledig verdwijnen. 
Schepen Vanleeuw deelde mee dat het standpunt van het college was dat er geen overwegen afgesloten mogen 
worden zonder alternatief omdat dit op het vlak van mobiliteit te belangrijk is voor Herk-de-Stad. 
De Groenfractie is niet per definitie tegen het vervangen van onveilige overwegen door een brug of een tunnel. Wij 
volgen hierin het standpunt van het college dat overwegen enkel afgesloten mogen worden indien er een 
aanvaardbaar alternatief aanwezig is. 
De Groenfractie is ook van oordeel dat dit soort van ingrijpende maatregelen zeker niet kunnen doorgaan zonder 
dat er draagvlak is bij de getroffen inwoners. 
Vragen 
1.       Is er al meer duidelijkheid over de plannen van Infrabel om de spoorkruisingen op het grondgebied van Herk-
de-Stad weg te werken? Zijn er hierover nog contacten geweest tussen Herk-de-Stad en Infrabel? 
2.       Is er al een tijdshorizon gekend waarbinnen deze werken uitgevoerd zullen worden? 
3.       Heeft de gemeente inspraak in de keuzes die Infrabel zal maken? 
4.       Zal de gemeente een advies overmaken aan Infrabel? 
5.       Zullen de betrokken Herkenaars inspraak krijgen in het advies van de gemeente zal overmaken? 
  
Gelet op de antwoorden gegeven door schepen Mark Vanleeuw: 
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    Is er al meer duidelijkheid over de plannen van Infrabel om de spoorkruisingen op het grondgebied van Herk-de-
Stad weg te werken? Zijn er hierover nog contacten geweest tussen Herk-de-Stad en Infrabel? 
Neen er is geen contact meer geweest met Infrabel. Er is een schepencollegebeslissing geweest op 16 november 
2020 en er is melding van Infrabel op 15 februari dat zij akte nemen van onze beslissing om niet akkoord te gaan tot 
het schrappen van overwegen op het grondgebied van Herk-de-Stad. Er zal op basis hiervan geen actie 
opgenomen worden voor Herk-de-Stad in hun meerjareninvesteringsplan. Er is momenteel geen sprake van het 
schrappen van overwegen op het grondgebied van Herk-de-Stad. 
2.       Is er al een tijdshorizon gekend waarbinnen deze werken uitgevoerd zullen worden? 
Deze vraag  is zonder voorwerp geworden. 
3.       Heeft de gemeente inspraak in de keuzes die Infrabel zal maken? 
Niet noodzakelijk. Niet zo éénvoudig; Infrabel staat boven het Vlaams Gewest. Spoorwegen vallen buiten de 
normale procedures. 
4.       Zal de gemeente een advies overmaken aan Infrabel? 
Is gebeurd. 
5.       Zullen de betrokken Herkenaars inspraak krijgen in het advies van de gemeente zal overmaken? 
Advies is reeds vertrokken; er wordt geen inspraak meer over georganiseerd. 
 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vragen van de Groenfractie en de antwoorden hierop gegeven door de bevoegde schepen. 
 

26 Bijkomend agendapunt 1 Vooruit, Open VLD en CD&V: Motie i.v.m. 
Limburgse regiovorming. 

Feiten en context 

De Vlaamse Regering heeft de indeling van Vlaanderen in regio’s op tafel gelegd. Ook de provincie Limburg riskeert 
daarbij verder in verschillende regio’s te worden opgedeeld. 
  
Onze fracties zijn grote voorstander van een bestuur op het niveau dat het kortst bij de burger staat. De hogere 
overheden dichten lokale besturen trouwens steeds meer taken toe. Daarbij mag zeker niet de eigenheid van onze 
provincie uit het oog worden verloren, net omdat die in Limburg zo belangrijk is. 
  
Wij zijn voorstander van samenwerkingen over de gemeentegrenzen heen, maar niet wanneer dit in een door de 
hogere overheid opgelegd strikt carcan dient te gebeuren. 
  
Wij zijn voor één Limburg dat niet nog verder in verschillende regio’s wordt onderverdeeld en harde grenzen met 
andere gemeenten creëert. 
  
Uit een bevraging van de Limburgse burgemeesters door Het Belang van Limburg (HBvL 26 maart 2021) blijkt dat 
onze burgemeester hierover alvast onze mening deelt. 
  
Wij stellen voor dat het hoogste democratisch orgaan binnen onze stad, de gemeenteraad, hierover officieel 
standpunt inneemt en de burgemeester daarin extra ruggensteun verleent. 
  
Wanneer in de toekomst deze kwestie opnieuw aan bod komt, zal deze steeds aan het democratisch debat binnen 
de gemeenteraad worden onderworpen, alvorens de stad een officieel standpunt inneemt. 
  

Amendementen 

  
  
 
Stemming: 
Met 19 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Wim Hayen, 
Tim Raskin, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, Karel Lavigne, Merja Stiers, Lore Michiels), 4 onthoudingen (Karolien 
Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen, Michel Laenen) 
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Beslissing: 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad verzet zich tegen een verdere regiovorming binnen de provincie Limburg. 
  
Artikel 2 
De gemeenteraad wordt steeds voorafgaand gehoord alvorens de stad Herk-de-Stad een officieel standpunt over 
de regiovorming inneemt. 
  
Artikel 3 
Deze beslissing kenbaar te maken aan de gouverneur en de Vlaamse Regering. 

Motivering onthouding 

Raadslid Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
  
Dit toegevoegd agendapunt behoort niet tot de bevoegdheid van de Herkse gemeenteraad, maar is een 
bevoegdheid van de Vlaamse regering. Dit punt hoort dus niet thuis op deze agenda.  
Limburg blijft Limburg. Er is geen harde grens. De indeling in regio’s dient enkel om de verrommeling tegen te gaan 
en om efficiënter samen te werken.   
Er vond een uitgebreide consultatieronde plaats onder de Limburgse burgemeesters. Het advies van de gouverneur 
werd inmiddels bezorgd aan de Vlaamse regering. De motie die hier voorligt is derhalve zonder voorwerp. Om deze 
redenen onthoudt onze fractie zich.  
 
 
 
NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
 
Bart Bastijns 
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur 
 

Lore Michiels 
W.g. Voorzitter 

 


