
ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 446294 Alg. 47079 / IK 377302 EK Budg. 39483

Gemeente (0207.467.162) OCMW (0212.218.083)
Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad
Algemeen directeur:: Nathalie Creten Financieel directeur:: Ive Vanderlee

Beleidsdoelstelling: BD-1: Herk-de-Stad, zorgzame stad
2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 832.995 902.260 1.003.686

Ontvangsten 841.429 829.513 794.430

Saldo 8.435 -72.747 -209.257

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP-1.1.: Integraal rechtenonderzoek, maatschappelijke integratie en
participatie én activering.
We zetten sterk in op een integraal rechtenonderzoek, maatschappelijke integratie en participatie én sociale en
professionele activering. Dit met het oog op op een duurzame armoede- en eenzaamheidsbestrijding. Mensen tot hun
rechten laten komen betekent  inzetten op het creëren van gelijke kansen doorheen de verschillende facetten van het
maatschappelijk leven met een bijzondere aandacht voor de kansengroepen. Daarnaast bieden we hulpverlening en
begeleiding, zodat alle burgers de kans krijgen zich optimaal te ontplooien en dit zowel op persoonlijk als op
maatschappelijk vlak. De bestrijding van kinderarmoede neemt hier een bijzondere plaats in.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 104.748 131.287 173.574

Ontvangsten 139.057 139.012 150.926

Saldo 34.309 7.725 -22.648

Investeringen
Financiering
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Actie: A-1.1.1.: We bouwen een geïntegreerd breed onthaal (GBO) uit waarbij we
kiezen voor een proactieve benadering.
We streven naar een sterke aanpak van onderbescherming door onder andere de toegankelijkheid te verhogen naar
een kwaliteitsvol hulp-, dienst- en zorgverleningsaanbod dichtbij (kwetsbare) burgers.  Hiertoe bouwen we een
geïntegreerd breed onthaal (GBO) uit, een samenwerkingsverband tussen het Sociaal Huis van Herk-de-Stad, het
Centrum Algemeen Welzijnswerk en de mutualiteiten waarbij we kiezen voor een proactieve benadering van
maatschappelijk kwetsbaren.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In 2020 vroegen de lokale besturen van eerstelijnszone (ELZ) Herkenrode
(Alken, Diepenbeek, Hasselt, Herk-de-Stad en Zonhoven) in samenwerking met CAW Limburg
en de diensten maatschappelijk werk (DMW) van de ziekenfondsen een subsidie aan voor de
realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteit inzake de functies en de werkingsprincipes van het
samenwerkingsverband GBO 2020-2025, uitgerold via het project 'Uithuiszettingen Privé'. De
projectaanvraag werd niet geselecteerd. In 2019 besliste de Vlaamse overheid bovendien
reeds tot toekenning van het BuSo-project aan ELZ Herkenrode.
De beleidsprioriteit is gericht op de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de lokale
sociale hulp- en dienstverlening en de aanpak van onderbescherming, dat ook zonder de
subsidie dient verwezenlijkt dient te worden.
De structurele samenwerkingen onder de vorm van een stuurgroep GBO en de werkgroepen
BuSo en Uithuiszettingen Privé zorgden in eerste instantie voor een sterke netwerkverbreding,
ervaringsuitwisseling, de aanzet tot een uniforme aanpak en een gedeelde
verantwoordelijkheid. Anderzijds werd de hulpverleningsvisie van de OCMW-diensten sterker
uitgebouwd in functie van de GBO-principes wat zich in de praktijk als volgt resulteert:
- pro-actief en generalistisch via een uitgebreid rechtenonderzoek door het onthaalteam bij
elke hulpvraag waarbij alle levensdomeinen verkend worden.
- outreachend via de activeringscoach die zich naar de leefwereld van de kwetsbaren begeeft
zoals het bezoeken van +75-jarigen die zich eenzaam en psychisch kwetsbaar uiten tijdens
telefonische contactnames en het thuis en op straat benaderen van kwetsbaren die
gedetecteerd werden door de huisarts, de politie, buren, collega's, mandatarissen of de
activeringscoach zelf.
- krachtgericht en participatief: de eigen krachten en de inbreng van kwetsbare doelgroepen
aanspreken in actieve begeleidingstrajecten en in de uitrol van de buurtgerichte zorg via de
toekomsttafels en de individuele intervieuws.
De Covid-19 pandemie heeft de frequentie en inhoud van overlegstructuren en het opzetten
van acties echter bijzonder sterk gereduceerd en begrensd wat ook in de eerste helft van 2021
sterk haar sporen zal nalaten
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Actie: A-1.1.2.: We gaan actief aan de slag met kwetsbare jongeren uit Herk-de-Stad die
in het laatste jaar buitengew
We gaan actief aan de slag met kwetsbare jongeren uit Herk-de-Stad die in het laatste jaar secundair onderwijs zitten.
We doen dit binnen de eerstelijnszone Herckenrode in samenwerking met de scholen en de CLB ‘s.        (GBO project)

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het decreet lokaal sociaal beleid voorziet in een regierol voor de lokale
besturen om de functies en de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband
geïntegreerd breed onthaal te realiseren. Hiertoe wees de Vlaamse overheid het project
'jongeren met een handicap specifieke nood of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden' toe aan
Eerstelijnszone Herckenrode. Deze jongeren hebben school gelopen binnen BuSO of binnen het
reguliere onderwijs binnen het M-decreet. Deze jongeren stromen uit het secundair onderwijs
uit en zijn kwetsbaar omwille van hun beperkte persoonlijke vaardigheden of
contextmogelijkheden.

De uiteindelijke doelstelling binnen GBO BuSO, is ervoor zorgen dat jongeren in deze
kwetsbare doelgroep effectief rechten verkrijgen. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is de
toeleiding naar een betekenisvolle activiteit in de samenleving en afgestemd op de
mogelijkheden: dagbesteding, arbeidsmatige activiteit, activiteit binnen de sociale economie
of regulier werk. Belangrijk hierbij dat we RTH, BUSO scholen en CLB ook worden betrokken.

De lokalen besturen, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en CAW
Limburg bundelen hun krachten om deze jongeren te ondersteunen vanuit het principe van
een geïntegreerd breed onthaal (GBO).

In 2020 werden 3 leerlingen aangemeld door vzw assjette, waarvan 1 leerling woonachtig is in
Herk-de-Stad en 2 in Hasselt. De aangemelde leerling wordt begeleid door de sociale dienst,
maar kon niet geregistreerd worden onder het GBO BuSo-project.

Gezien het lage aanmeldingspercentage vond er op 13/10/2020 een uitgebreide infosessie
plaats voor de toeleiders van het GBO BuSO-project om buiten O.C. Sint-Ferdinand Lummen,
BuSO De Dageraad Kortessem en Sint-Gerardus Diepenbeek ook andere BuSO scholen en CLB
's te informeren, te motiveren en te sensibiliseren om leerlingen die tot deze doelgroep
behoren aan te melden voor het GBO BuSO-project.
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Actie: A-1.1.3.: Stimulerend activeringsbeleid waarbij we blijvend inzetten op een
integrale cliëntbegeleiding,
We voeren een stimulerend activeringsbeleid waarbij we blijvend inzetten op een integrale cliëntbegeleiding volgens
de principes van maatzorg en proactief werken. Er wordt bovendien extra aandacht besteed aan arbeidsmatige
activiteiten en sociale activering voor diegenen waarvoor de doorstroom naar betaalde arbeid niet mogelijk is.
We werken hiervoor samen met de VDAB-diensten, Emino (voorheen De Winning), Arktos, Open School en andere
actoren uit het tewerkstellingslandschap.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Alle leefloon-, steun- en maatzorgdossiers worden wekelijks besproken met de
activeringscoachen om deze kwetsbare doelgroepen in Coronatijd zoveel als mogelijk te
ondersteunen en te versterken.

In functie van het gebruik van de tewerkstellingsmaatregel van tijdelijke Werkervaring zoals
art.60§7 en een tewerkstelling met toepassing van artikel 61, werd in het vierde kwartaal
2020 extra tijd besteed aan overleg en vorming:
02/10/2020 Evaluatiegesprek cliënttraject De Winning.
29/10/2020 Lerend netwerk Tijdelijke Werkervaring
05/11/2020 Evaluatiegesprek cliënttraject Kringwinkel Hageland.
30/11/2020 Oriëntatiegesprek cliënttraject De Winning
03/12/2020 Eindevaluatie cliënttraject De Winning.
08/12/2020 Provinciaal overleg activering

Samen met Kringwinkel Hageland werden gesprekken gevoerd om cliënten tijdens hun art.
60§7 tewerkstelling de kans te bieden tot het volgen van een opleiding op de werkvloer om
alzo de arbeidskansen te vergroten. Eén leefloongerechtigde, tewerkgesteld bij Kringwinkel
Hageland, werd weerhouden tot het volgen van de opleiding tot magazijnmedewerker en
mocht ondertussen zijn brevet als heftruckchauffeur behalen.

In het I Can project waarin moeilijk bereikbare kwetsbare werkzoekenden vanaf 18 jaar een
individueel integraal traject doorlopen via Arktos vzw om hun inzetbaarheid op de
arbeidsmarkt of de maatschappij te verhogen, werden 3 cliënten individueel begeleid conform
de samenwerkingsovereenkomst. De groepssessies werden opgeschort omwille van de Covid-
19 pandemie.

In de 3 begeleidingstrajecten werd de afstand tot de arbeidsmarkt opmerkelijk verkleind:
-1: gestart in VDAB-opleiding "verkoop".
-2: zal op 12/01/2021 zijn theoretisch rijexamen afleggen en zal bovendien worden
uitgenodigd door GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling en Begeleiding) voor opvolging op
maat.
-3: is doorgestroomd naar een art.60§7 tewerkstelling

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 100.033 123.458 165.335

Ontvangsten 122.254 122.209 150.926

Saldo 22.221 -1.249 -14.409

Investeringen
Financiering
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Actie: A-1.1.4.: Netwerking en informatiedeling om arbeidsplaatsen te creëren voor
maatschappelijk kwetsbaren.
We focussen ons op netwerking en informatiedeling (subsidiemaatregelen, opleidingsaanbod,
doorstroommogelijkheden vanuit sociale economie, werkplekleren, tijdelijke werkervaring…) met de lokale en
bovenlokale werkgevers om arbeidsplaatsen te creëren voor maatschappelijk kwetsbaren.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Om ook voor kwetsbare doelgroepen arbeidsplaatsen te creëren vonden in
2020 gesprekken plaats met EKE. De ervaring leert ons dat aanmeldingen van deze doelgroep
niet weerhouden worden door interimkantoor Passion Works. De meerwaarde van de
rechtstreekse samenwerking met EKE bestaat dan ook in de rechtstreekse aanmelding van
potentiële kandidaten waarbij ook kwetsbare burgers eens de kans krijgen hun kwaliteiten te
tonen.

EKE ziet de korte lijn met activeringscoach Kim als een sterke schakel om vlot arbeidsplaatsen
in te vullen én het traject kort op te volgen en bij te sturen indien nodig. Bovendien willen zij
onze kwetsbare doelgroepen een kans geven om ervaring op te doen in een reguliere
werksetting.
Op 25/11/2020 vond een sollicitatiegesprek plaats dat positief verliep. Begin 2021 zal de
betrokken kandidaat uitgenodigd worden om een proefdag te draaien.

In het laatste kwartaal van 2020 werden bovendien een aantal lokale en andere handelaars
gecontacteerd met het oog op de uitbreiding van potentiële werkgevers voor kwetsbare
Herkse burgers, met name Rodiers Herk-de-Stad, Witon Herk-de-Stad, Nikita Herk-de-Stad,
Capra Halen en Ropa Diest maar omwille van de Covid-19 pandemie hadden ze geen
openstaande vacatures. In 2021 vinden nieuwe gesprekken plaats.

We stellen vast dat de Covid-19 pandemie sterk heeft ingeboet aan activeringskansen en het
ondersteunen van kwetsbare activeringstrajecten. Bovendien worden de beperkte
arbeidsplaatsen vaak ingevuld door sterke profielen die geen OCMW-ondersteuning nodig
hebben.
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Actie: A-1.1.5.: We zetten in op participatie aan alle platformen binnen de
eerstelijnszone Herkenrode,
We zetten in op participatie aan alle platformen binnen de eerstelijnszone Herckenrode en de vertegenwoordiging in
en de uitrol van het clusteroverleg lokale besturen en de zorgraad. (start zorgraad 06/2020)

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De Zorgraad (bestuursorgaan van de ELZ Herkenrode) en de voorbereidende
overlegvergaderingen van de cluster lokalen besturen gaan maandelijks door.
Er wordt gewerkt rond de PZON waarbij het de bedoeling is dat de persoon met een zorgnood
centraal staat en de verschillende disciplines in de zorg komen tot een gecoördideerde
samenwerking.
Concreet is de Zorgraad naast de verdere uitwerking van de gekozen doelstellingen bezig
geweest:
- met de opstart van de interne preventiewerking, gesubisidieerd project aangevraagd door de
deelnemende lokale besturen en waarbij binnen de ELZ zal gewerkt worden op preventieve
gezondheidsinitiatieven.
-coördinatie van de opdrachten inzake bestrijding van de versprijding van COVID-19 waarbij
initiatieven als de triagecentra, contacttracing en bronopsporing, de vaccinstrategie
gecoördineerd worden aangepakt in de regio van de ELZ.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.045 4.159 4.159

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -1.045 -4.159 -4.159

Investeringen
Financiering

Actie: A-1.1.6.: We zetten minstens twee maal per jaar in op thematisch groepswerk.
We zetten minstens twee maal per jaar in op thematisch groepswerk in functie van de verhoging van de
zelfredzaamheid van actieve begeleidingsdossiers.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het jaarlijks ingericht groepswerk door Open School werd in het tweede
kwartaal van 2020 geannuleerd omwille van de Covid-19 pandemie.
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Actie: A-1.1.7.: We voorzien in een structureel overleg met de Herkse scholen met het
oog op een sociaal tarief voor
In samenwerking met het Huis van het Kind voorzien we in functie van vroeg detectie van problematische
schuldenlast bij gezinnen met kinderen in een structureel overleg met de Herkse scholen met het oog op een sociaal
tarief voor school- en opvangkosten.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: September 2020 ging het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’
van start in het GO! onderwijs,  basis- en tienerschool Herx om hen te ondersteunen in het
ontwikkelen en uitrollen van een doordacht armoede- en kostenbeleid.

Ondertussen vonden een aantal gesprekken plaats met de directie en een algemeen overleg
met een multidisciplinair team van directie, leerkrachten, zorgleerkracht, administratie, onze
ervaringsdeskundige en de coördinator van dit project, zijnde een hulpverlener van de sociale
dienst van het OCMW.

Volgens chronologie van het project zullen op 20 januari 2021 enquetes bedeeld worden aan
de leerkrachten en de ouders, dewelke de coördinator in 02/2021 zal verwerken, waarna zij de
sterktes en de zwaktes van het schoolbeleid zal formuleren in functie van kwetsbare gezinnen
om met deze inhoud een pedagogische studiedag te organiseren.

Op 15 januari 2021 vindt een nieuw overleg met basis- en tienerschool Herx plaats.

Actie: A-1.1.8.: We organiseren een maandelijkse zitdag van een psycholoog voor
zowel actieve cliënten als interne hu
In het kader van de mentale gezondheid organiseren we een maandelijkse zitdag van een psycholoog voor zowel
actieve cliënten als interne hulpverleners. We doen dit eventueel in samenwerking met andere lokale besturen en het
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG),maar geven steeds de voorkeur aan een samenwerking met het
lokale werkveld. Eerstelijnsconsult, individuele begeleiding en crisisgesprekken t.a.v. actieve cliënten en
eerstelijnsconsult, individuele coaching en crisisinterventie t.a.v. interne hulpverleners.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Op 21 december 2020 werd het addendum van de
samenwerkingsovereenkomst met ZorGGroep Zin goedgekeurd. Ambulante zorgen voor
kwetsbare begeleidingstrajecten zullen gratis verstrekt worden door psychiaters en
psychologen verbonden aan ZorGGroep Zin op basis van een onderbouwde doorverwijzing
door de OCMW-diensten.

Bijkomend werden in 2020 ervaringen bevraagd van besturen die reeds vertrouwd zijn met de
lokale invulling van een zitdag van een psycholoog en werden contactgegevens uitgewisseld
om de opstartmogelijkheden in de loop van 2021 af te toetsen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 0 4.080

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -4.080

Investeringen
Financiering
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Actie: A-1.1.9: We verhogen de ontwikkelingskansen van kinderen uit maatschappelijk
kwetsbare gezinnen.
We willen dat elk kind uit een maatschappelijk kwetsbaar gezin of dat in armoede leeft, een aanbod krijgt om zijn
ontwikkelingskansen te verhogen, zowel leerkansen als kansen om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. We
werken hiervoor nauw samen met de afdeling vrijetijd en trachten bovendien Herkse burgers zoals oud-leerkrachten,
te motiveren voor huistaakbegeleiding onder de vorm van vrijwilligerswerk.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In december 2020 kregen we het goede nieuws dat ons ingediend project  "De
Wensboom" werd goedgekeurd.  We hebben een financiële steun toegekend gekregen tbv
4.500,00 EUR. De bedoeling van het project is jongeren uit verschillende Herkse wijken samen
met hun ouders, buren, vrienden een Herkse wensboom willen laten bouwen. We willen
hiermee bekomen dat we moeilijk bereikbare kwetsbare jongeren/kinderen in de toekomst
wel kunnen motiveren om deel te nemen aan het gemeentelijk vrijeteijdsaanbod: sport-en
jeugdkampen, kinderopvang, familievoorstellingen,...Daarnaast wordt de wensboom ook
gebruikt voor een inzamelactie.

Tevens hebben we via het huis van het Kind aan 4 gezinnen een laptop kunnen uitlenen.
Hierdoor werd het voor deze jongeren uit kwetsbare gezinnen mogelijk om het
afstandonderwijs op een volwaardige manier te volgen.

Tijdens het tweede kwartaal van 2020 voorzag UCCL via laatste jaarsstudenten
Lerarenopleiding in een huiswerkbegeleiding aan kwetsbare gezinnen, begeleid door de
OCMW-diensten en schoolgaand in basis- en tienerschool Herx.
Omwille van de Covid-19 pandemie en de noodgedwongen invoering van afstandsonderwijs
met meer zelfstudie als gevolg werd de verdere uitwerking van de huiswerkbegeleiding even
on hold gezet door UCLL.

De bedoeling bestaat erin om in 2021 de samenwerkingsopportuniteiten met lokaal bestuur
Halen, het Huis van het Kind, de Herkse scholen, UCLL en Sint-Vincentius  verder te verkennen
en uit te werken.

Actie: A-1.1.11.: Uitwerking van de digitale dienstverlening (o.a. via e-loket van de
gemeente) naar de verschillende
We maken tijd vrij zodat onze maatschappelijk assistenten meer huisbezoeken kunnen afleggen. Daartoe wordt de
digitale dienstverlening uitgewerkt. Via het e-loket van de gemeente kunnen bepaalde premies (verwarmingstoelage,
mantelzorgtoelage, …) of dienstverlening (thuiszorgdiensten) ook digitaal worden aangevraagd. Uiteraard houden we
daarbij rekening met onze doelgroepen (senioren, mensen die niet over een pc beschikken).

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het digitaal loket via Greenvalley blijft alsmaar populairder in gebruik. Sinds
de lancering in juni 2020 zijn er meer dan 1300 digitale aanvragen gebeurd. 480
adreswijzigingen werden via een ander systeem digitaal doorgegeven. De dienst Burgerzaken
onderzoekt verdere nieuwe digitale mogelijkheden zoals orgaandonatie en wettelijke
samenwoning.

Bij de nieuwe website wordt het digitaal loket nog meer in de kijker gezet, net als de module
om iets te melden (wegen, onderhoud,...). Bij de nieuwe website werden de meeste
worddocumenten ook omgezet in digitale formulieren.
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Actie: A-1.1.12: Vertegenwoordiging in en de uitrol van het netwerk rechtstreeks
toegankelijke jeugdhulp – 1 gezin 1
We zetten in op participatie aan alle platformen binnen de eerstelijnszone Herckenrode en de vertegenwoordiging in
en de uitrol van het netwerk rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp – 1 gezin 1 plan.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De Vlaamse overheid verspreidde op 16/06/2020 een project oproep '1 Gezin -
1 Plan waarin de Vlaamse regering extra middelen voorzag om de netwerken van de
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp verder uit te bouwen en gebiedsdekkend te maken.

Na een infosessie op 6 juli 2020 diende het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ)
op 15 juli 2020 een advies in bij de Vlaamse overheid over de mogelijke werkingsgebieden in
de regio waarin de ELZ Herckenrode een regio zal vormen met ELZ Haspengouw. Op 24 juli
2020 werd dit voorstel aanvaard door de Vlaamse overheid.

Het samenwerkingsverband tussen ELZ Herckenrode en ELZ Haspengouw werd in november
2020 gedoopt tot 1G1P 1sgezind (lees eensGEZINd) waarmee IROJ het project op 27
november 2020 indiende bij de Vlaamse overheid.

De projectaanvraag zal beoordeeld en beslist worden in het voorjaar van 2021.
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Actie: A-1.1.13.: We bestrijden lokale armoede als gevolg van de Covid-19-pandemie
d.m.v. lokale voucherbonnen voor kw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: 19 juni 2020 besliste de Vlaamse regering tot het nemen van dringende
maatregelen met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-
pandemie waarmee de Vlaamse overheid de lokale besturen financieel wenste te versterken
voor de bestrijding van lokale armoede als gevolg van de COVID-19-pandemie.

21 september 2020 besliste de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om voucherbonnen onder
de vorm van lokale middenstandcheques te voorzien aan kwetsbare gezinnen die  in financiële
armoede verkeren of die ten gevolge van COVID-19 in financiële armoede dreigen terecht te
komen.

Elk gezin dat tot een kwetsbare doelgroep behoort ontvangt vanaf oktober 2020 gedurende
een periode van 5 maanden een maandelijkse middenstandscheque van:
- € 20 voor een alleenstaande
- € 30 voor een gezin van 2 volwassen personen
- € 40 voor een gezin met minderjarige kinderen

De toekenning gebeurt op basis van een inkomstenonderzoek en kan verlengd worden door
het BCSD indien uit het sociaal- en financieel onderzoek blijkt dat een gezin voldoet aan de
voorwaarden en op dat moment niet in de mogelijkheid is haar financiële situatie te
verbeteren. In december 2020 genoten 33 Herkse gezinnen van deze consumptiecheques.

Ook in 2021 zullen de middenstandcheques verder toebedeeld worden volgens de vastgelegde
criteria met een gebruiksduur tot en met oktober 2021.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 3.670 3.670 0

Ontvangsten 16.803 16.803 0

Saldo 13.133 13.133 0

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP-1.2.: We zetten in op een duurzaam energiebeleid voor maatschappelijk
kwetsbaren.
Energiekosten nemen vaak een grote hap uit het budget vanmaatschappelijk kwetsbaren.
Een gezin is energiearm indien het, om menswaardig te huishouden, meer dan 10% van zijn hoofdinkomen besteedt aan
energie. Energiearmoede heeft te maken met een laag inkomen, slechte huisvesting en hoge prijzen. Daarom moeten we
blijvend aandacht besteden aan energiekosten en energiebesparende maatregelen en hiervoor de subsidies in het kader van
het energiefonds maximaal benutten. Hiervoor zal het OCMW haar krachten bundelen met Wonen West-Limburg en
dienstencentrum De Cirkel.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.022 4.368 3.660

Ontvangsten 52.938 55.845 53.607

Saldo 51.916 51.477 49.947

Investeringen
Financiering
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Actie: A-1.2.1.: Opzetten van preventieve acties rond energie en duurzaam wonen.
Opzetten van preventieve acties rond energie en duurzaam wonen met een bijzondere aandacht voor de meest
kwetsbaren: maximaal aanvragen van energiescans bij hoog energieverbruik, begeleiding bieden bij het uitvoeren van
energiebesparende maatregelen, organiseren van workshops rond energie en ondersteuning bieden in de uitvoering
van de VREG-test in alle actieve begeleidingsdossiers.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In alle actieve begeleidingsdossiers wordt maximaal ingezet op het aanvragen
van een energiescan en de uitvoering van de VREG-test.

Zowel in 2019 als in 2020 werden in Herk-de-Stad telkens 15 energiescans door Stebo
uitgevoerd. Wat betreft de VREG-test wordt deze jaarlijks uitgevoerd in alle
begeleidingsdossiers bij het ontvangen van de jaarlijkse afrekening van gas en elektriciteit.

Omwille van Corona werd nog niet gestart met de organisatie van workshops rond energie.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 0 1.530

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -1.530

Investeringen
Financiering

Actie: A-1.2.2.: Inzetten op een proactieve aanpak inzake energieschulden
Inzetten op een proactieve aanpak van wanbetalers van gas, elektriciteit en water in functie van de lokale
adviescommissies van Fluvius en De Watergroep: uitwerken van een plan van aanpak om mensen met
energieschulden vroeger te detecteren volgens de Maatzorgprincipes en uitwerken van de voorbereidingsfase van
een lokale adviescommissie volgens het principe van proactief werken.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De LAC-vergadering gas en elektriciteit heeft plaatsgevonden op 08/09/2020.
In oktober en november werd gecontroleerd of de verbruikers (waarvan het dossier werd
besproken op deze LAC-vergadering) de gemaakte afspraken correct hebben opgevolgd. Dus
ook na de LAC-verkadering wordt aanklampend gewerkt. Fluvius heeft bevestigd dat de
verbruikers van de besproken dossiers zich aan de gemaakte afspraken hebben gehouden.

Tijdens de winterperiode ontvangt het OCMW wekelijks een lijst van Fluvius met de
verbruikers die hun budgetmeter voor aardgas gedurende een maand niet opladen en het
risico lopen op een onderbreking van de aardgaslevering en een lijst met de verbruikers die
werken met een budgetmeter elektriciteit zonder vermogensbegrenzer en gedurende een
maand niet opladen. Deze verbruikers zullen gecontacteerd worden.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.022 4.368 2.130

Ontvangsten 52.938 55.845 53.607

Saldo 51.916 51.477 51.477

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP-1.3.: We zetten in op een integraal sociaal woonbeleid.
Het is de opdracht van het OCMW om wonen betaalbaar te houden voor de meest maatschappelijk kwetsbaren. Daarom is
het belangrijk om een beleid te voeren dat invulling geeft aan het recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning én
woonzekerheid voor alle inwoners. Een integraal woonbeleid is dan ook een belangrijke hefboom naar armoedebestrijding.
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Ook wil het OCMW haar woningbestand van het Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon uitbreiden. Een jaarlijkse groeinorm
zal worden opgenomen, enerzijds door middel van een inspanningsverbintenis om het aantal woningen in huur maximaal te
behouden en anderzijds door een resultaatsverbintenis met een jaarlijks vast te leggen aantal woningen die extra in huur
kunnen worden genomen.
Tot slot wil het OCMW via een proactieve benadering binnen het concept van Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) mensen
structureel ondersteunen die hun woning op de privémarkt dreigen te verliezen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Op 31/12/2020 zijn er van het te behalen bindend sociaal objectief van 89
eenheden, 62 eenheden gerealiseerd of gepland. Dit wil zeggen dat de gemeente Herk-de-Stad nog
27 eenheden moet realiseren voor 31/12/2025.

Actie: A-1.3.1.: Gemeentelijke huurwoningen schakelen zoveel mogelijk over naar een
sociale verhuring i.f.v. het bind
We schakelen voor onze eigen gemeentelijke huurwoningen zoveel mogelijk over van een private verhuring naar een
sociale verhuring i.f.v. het bindend sociaal objectief.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De appartementen op de Grotestraat 87/1 en 87/2 worden vanaf 01/04/2020
verhuurd aan SVK Land van Loon waardoor deze kunnen opgenomen worden binnen het BSO.

De financiële analyse betreffende de verkoop van de 18 appartementen van het IKB aan de
KBM werd besproken op de vergadering van het Vast Bureau van 21/09/2020. Het Vast
Bureau heeft besloten om principieel akkoord te gaan met de verkoop aan de KBM. Op
09/11/2020 heeft hiertoe een overleg plaatsgevonden met de KBM. De Raad van bestuur van
de KBM heeft op 17/12/2020 besloten om akkoord te gaan met de aankoop van de
appartementen tegen de voorgestelde verkoopprijs. Dit zal teruggekoppeld worden naar het
Vast Bureau in januari 2021.

De 7 appartementen op het Servaes Vaesplein (1 bus 1, 1 bus 2, 1 bus 3, 2, 3, 4 en 5 - nu in
beheer van het OCMW) tellen nu niet mee voor het BSO, indien verhuurd via KBM tellen deze
wel mee voor het BSO.
Het opstalrecht met KBM voor de 3 appartementen op het Servaes Vaesplein 6 bus 1, 6 bus 2
en 6 bus 3 liep ten einde op 15/12/2019. Deze woningen tellen reeds mee voor het BSO.
Op 09/11/2020 heeft een overleg plaatsgevonden met de KBM voor het afsluiten van een
erfpachtovereenkomst voor deze 10 woningen. De Raad van bestuur van de KBM heeft op
17/12/2020 besloten om akkoord te gaan met het opmaken van een kosteloze
erfpachtovereenkomst  voor 10 of 16 jaar  voor de 10 woongelegenheden op het Servaes
Vaesplein. Dit zal teruggekoppeld worden naar het CBS in januari 2021.

Actie: A-1.3.2.: We sensibiliseren en informeren private eigenaars over de verhuring
van hun woning aan het Sociaal V
We sensibiliseren en informeren private eigenaars over de verhuring van hun woning aan het Sociaal Verhuurkantoor
(SVK).

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In contacten met eigenaars vanuit de dienst huisvesting worden deze steeds
geïnformeerd over de mogelijke verhuring van hun woning aan het SVK. Concrete acties
werden nog niet opgestart omwille van de coronacrisis. Voorstel dat door WWL een
infomoment voor eigenaars wordt georganiseerd.

Het aantal SVK-woningen in huur via SVK Land van Loon in Herk-de-Stad bedroeg 21
woningen in 2019. In 2020 bedroeg dit aantal 23 woningen.
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Actie: A-1.3.3.: Inzetten op het begeleiden van de meest kwetsbaren in hun zoektocht
naar betaalbare huisvesting.
We zetten verder in op het begeleiden van de meest maatschappelijk  kwetsbaren in hun zoektocht naar betaalbare
huisvesting.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het OCMW begeleidt inwoners bij de zoektocht naar een andere betaalbare
woning. Tevens wordt ondersteuning geboden bij de inschrijvingen op de wachtlijsten voor
een sociale huurwoning en wordt bekeken of men in aanmerking komt voor een huursubsidie,
huurpremie of een vermindering van de onroerende voorheffing als huurder. Deze actie maakt
intussen deel uit van de reguliere werking van het OCMW.

Volgende overzicht van de wachtlijsten werd verzameld:

Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen:
In 2019: 3.869 personen op de wachtlijst, waarvan 202 personen gedomicilieerd zijn in Herk-
de-Stad
In 2020: 4.152 personen op de wachtlijst, waarvan 235 personen gedomicilieerd zijn in Herk-
de-Stad.

SVK Land van Loon
In 2020: in totaal 1.240 personen op de wachtlijst, waarvan 467 personen ingeschreven zijn
voor een woning in Herk-de-Stad. Hiervan zijn 91 personen gedomicilieerd in Herk-de-Stad.

Vlaams Woningfonds:
In 2019: 117 personen zijn ingeschreven voor een woning in Herk-de-Stad, waarvan 17
personen gedomicilieerd zijn in Herk-de-Stad.
In 2020: 127 personen zijn ingeschreven voor een woning in Herk-de-Stad, waarvan 20
personen gedomicilieerd zijn in Herk-de-Stad.

IKB, sociale residentie t’ Vezerhuis:
In 2019: 281 personen op de wachtlijst
In 2020: 331 personen op de wachtlijst.
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Actie: A-1.3.4.: Doelgrp: dreiging tot uithuiszetting op privémarkt. Regio: ELZ
Herkenrode
De komende periode 2020-2025 willen we het GBO uitbouwen binnen het werkingsgebied ELZ Herkenrode. De
kernactoren, zijnde de lokale besturen, de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Diensten Maatschappelijk Werk,
willen samen met de faciliterende actoren de toegankelijkheid van de hulpverlening vergroten en de
onderbescherming tegengaan. De drie kernpartners ontwikkelen een gezamenlijke visie en creëren een
kwaliteitskader om aan integrale vraagverheldering te kunnen doen. Basiswerkers worden samengebracht om deze
afspraken te concretiseren en expertise uit te wisselen. De partners willen ervoor zorgen dat elke inwoner bij elke
kernactor terecht kan met al zijn vragen en dat er onderling samengewerkt wordt, zodat de rechten van de cliënten
uitgeput worden. Ook wanneer er andere (impliciete) noden zijn dan de oorspronkelijke aanmeldingsproblematiek,
wordt er doorverwezen naar gepaste hulpverlening. Door betere kennis van elkaars specialisatie wordt de toeleiding
naar elkaars hulpverlening geoptimaliseerd. Via casusoverleg, intervisie en consult, worden kennis en goede
praktijken gedeeld. Het GBO onderneemt outreachende acties in de leefwereld van kwetsbare groepen, om haar
bereik en doelmatigheid ten aanzien van deze mensen te vergroten. De komende jaren willen we ons daarbij vooral
toespitsen op de ongekende cliënten die dreigen uit huis gezet te worden op de privémarkt. Wij zien dat uithuiszetting
vaak een symptoom of ultiem gevolg is van complexe achterliggende problemen, en willen daarom breder gaan kijken
naar de verschillende oorzaken die de situatie aldus hebben doen escaleren. Vraagverheldering is daar cruciaal, om
oplossingsgericht te kunnen werken, maar ook om preventief te kunnen voorkomen dat men in deze precaire situatie
terecht komt. Zowel bij de probleemanalyse als voor de toetsing van het aanbod leggen we contacten met mensen uit
de doelgroep zelf, en organisaties die hen vertegenwoordigen. Kernpartners leren van de ervaring van kwetsbare
mensen en geven hen een stem. De doelgroep krijgt zo een rol in de uitbouw van het GBO: we gaan met hen in
dialoog om de binnenkant van de problematiek te leren kennen. Wanneer er een hulpverleningsconcept is, wordt dit
ook met de doelgroep afgetoetst. We willen graag de beleving en ervaringen van mensen meenemen in de
ontwikkeling en uitwerking van het concept door middel van interviews en storytelling. OCMW ’s worden op de
hoogte gebracht van dreigende uithuiszettingen via briefwisseling van het vredegerecht, en zien zich daarbij
geconfronteerd met dossiers waar niet noodzakelijk bewustzijn is van de probleemsituatie, laat staan een hulpvraag.
In dit soort moeilijke omstandigheden moet de basiswerker vaak reactief werken, terwijl er idealiter al hogerop in de
keten ingegrepen kan worden. Doel is weg te kunnen raken van de (alarm)signaalfunctie van het vredegerecht.
Daarom zou er meer uitwisseling en contact moeten kunnen zijn met verschillende actoren op de private huurmarkt,
en organisaties die huurders kennen en ondersteunen, ook vanuit de kernpartners van het GBO. Interviews met
mensen die te maken gehad hebben met uithuiszetting zijn daar belangrijk voor: zijn er signalen die niet opgepikt
geweest zijn? Welke organisatie had hen eerder kunnen detecteren, en doorverwijzen naar gepaste hulp? Wanneer er
minderjarige kinderen betrokken zijn bij de uithuiszetting en er is sprake van een complexe onderliggende
problematiek, zal er verbinding gemaakt worden met de Huizen van het Kind. Aangezien we ons willen richten op
ongekende cliënten, zullen we wellicht te maken krijgen met zorgmijders. Dat maakt het aanklampend en
outreachend werken cruciaal in dit project. Methodische kaders, concepten en samenwerking uit dit project kunnen
in de toekomst dan herbruikt worden en open getrok

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Op 20/10/2020 en 17/11/2020 heeft een werkgroep plaatsgevonden. De
deelnemende OCMW's en het CAW hebben elk een case van een uithuiszettingssituatie
toegelicht. Hierbij werd de aanpak besproken en knelpunten kwamen aan bod. De volgende
werkgroep gaat door op 19/01/2021. Tijdens deze werkgroep zal de dienst Preventieve
Woonbegeleiding van het CAW een toelichting geven.

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Gemeente en OCMW (0207.467.162 / 0212.218.083)



Actie: A-1.3.5.: We voorzien in een aanklampende woonbegeleiding van huurders met
een specifieke problematiek en een
We voorzien in een aanklampende woonbegeleiding van huurders met een specifieke problematiek (stapelwoede,
hygiëne-problematiek) en een instabiele woonsituatie en hanteren een integrale aanpak, waarbij de deskundige
huisvesting het aanspreekpunt is. We werken verder samen met de Kantonnale Bouwmaatschappij en het Sociaal
Verhuurkantoor, de activeringscoachen en de wijkagenten.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In december 2020 heeft een volgende overleg woningkwaliteitsbewaking
plaatsgevonden. WWL organiseert dit overleg en omwille van corona heeft dit overleg niet
fysiek plaatsgevonden. Een werkdocument werd door elke dienst aangevuld en een verslag
met alle aanvullingen werd opgemaakt door WWL. Het OCMW maakt actief deel uit van dit
overleg.  Indien nodig wordt de activeringscoach van het OCMW ingeschakeld. Dit overleg
maakt intussen deel uit van de reguliere werking van de gemeente.

Actie: A-1.3.6.: We nemen de regierol in het sociaal woonbeleid ten volle op.
We nemen als OCMW samen met het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen in West-Limburg de regierol
in het sociaal woonbeleid ten volle op. We zorgen voor een structureel overleg met de Kantonnale Bouwmaatschappij
en het sociaal verhuurkantoor. We zetten in op het vroeg detecteren van betaalproblemen bij huurders via een
aanklampende aanpak, waardoor we uithuiszettingen trachten te voorkomen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Er vindt maandelijks een structureel overleg plaats met SVK Land van Loon, de
KBM en het Vlaams Woningfonds om te bekijken bij welke huurders er een probleem is met de
betaling van de huur, het onderhoud van de woning of de wooncultuur. Bij problemen wordt
vanuit het OCMW contact opgenomen met de bewoner. Indien nodig wordt de
activeringscoach van het OCMW ingeschakeld.

Door het vroegtijdig detecteren van betaalproblemen en/of woonproblemen tracht het
OCMW te voorkomen dat een procedure uithuiszetting dient opgestart te worden door het
SVK, de KBM of het Vlaams Woningfonds.

Actie: A-1.3.7.: We lanceren een lokaal contactpunt voor eigenaars die kampen met
huurachterstand of die vrezen voor
We lanceren een lokaal contactpunt voor eigenaars die kampen met huurachterstand of die vrezen voor een
uithuiszetting. Eigenaars kunnen contact nemen vóór een gerechtelijke uithuiszetting wordt gestart. Aan dit lokaal
contactpunt is een snelle-responsteam verbonden dat bemiddelt tussen eigenaar en bewoner, en dat woon- of
huurbegeleiding kan opstarten.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De Vlaamse Regering heeft een besluit goedgekeurd tot instelling van een
tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen. Het OCMW kan
autonoom beslissen om de huurder specifiek te begeleiden bij de afbetaling van zijn
huurachterstand en hiervoor al dan niet een beroep te doen op het fonds ter bestrijding van
uithuiszettingen. Het fonds treedt in werking op 1 juni 2020. Nog verder te bekijken.

Actieplan: AP-1.4.: We zetten in op gezond ouder worden en langer zelfstandig wonen
voor ouderen
De huidige demografische evolutie met een sterke toenemende vergrijzing heeft een belangrijke impact op de werking van
het OCMW.  Senioren kiezen er meer en meer voor om thuis oud te worden, ook mensen met een fysieke of geestelijke
beperking. Daarom is het belangrijk om thuis te voorzien in een professionele omkadering en overleg zodat ouderen zolang
mogelijk in de eigen woning kunnen blijven.
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2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 688.975 720.808 766.003

Ontvangsten 638.832 624.042 573.138

Saldo -50.142 -96.766 -192.866

Investeringen
Financiering

Actie: A-1.4.1.: Het OCMW blijft verder inzetten op een toegankelijk aanbod aan
thuiszorg.
Het OCMW blijft verder inzetten op een toegankelijk aanbod aan thuiszorg.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het OCMW blijft inzetten op een kwalitatieve dienstverlening (gezinszorg,
poetshulp en klusjesdienst).
Belangrijke doelstelling blijft het behalen van het urencontingent gezinszorg voor de
erkenning. In oktober vonden de selectieprocedures voor bijkomend personeel plaats. Op 1
december startten twee bijkomende verzorgenden.

Tussen 2019 en 2020 is het aantal uren in het kader van gezinszorg gestegen van 15.411,5
uren naar 16.091,25 uren. Ook het aantal uren in het kader van poetshulp is gestegen van
2.267 uren naar 2.435 uren. Voor het aantal gefactureerde uren in het kader van de
klusjesdienst is er een daling van 1.028,5 uren in 2020 naar 843,50 uren in 2019.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 675.675 704.233 749.428

Ontvangsten 636.232 624.042 573.138

Saldo -39.442 -80.191 -176.291

Investeringen
Financiering

Actie: A-1.4.2.: Het OCMW verschaft duidelijke en gerichte informatie over de
mogelijkheden rond thuishulp, semi- res
Het OCMW verschaft duidelijke en gerichte informatie over de diverse mogelijkheden van thuishulp, semi-
residentiële opvang en residentiële opvang en om mensen tot hun rechten laten komen.(zie productcatalogus)

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De sociaal assistenten van de sociale dienst en van de thuiszorgdiensten
hebben ingezet op het geven van gerichte informatie over thuishulp, semi-residentiële en
residentiële opvang en rechtentoekenning.

Actie: A-1.4.3.: Het OCMW zet maximaal in op de organisatie van zorgoverleg.
Het OCMW zet maximaal in op de organisatie van zorgoverleg om ouderen en participerende familie en hulpverleners
in de thuissituatie maximaal te ondersteunen en te versterken.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het OCMW bleef inzetten op multidisciplinair en lokaal cliënt overleg. In de
periode mei - december 2020 hebben er 10 MO plaats gevonden.
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Actie: A-1.4.4.: We bouwen in samenwerking met dienstencentrum De Cirkel
stapsgewijs aan een zorgloket.
We bouwen in samenwerking met dienstencentrum De Cirkel stapsgewijs aan een zorgloket.  Dit informeert de
ouderen en maatschappelijk kwetsbaren  over hun rechten, thuiszorgmogelijkheden en vrijetijdsopties. We nemen dit
op in de productcatalogus.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Na de rapportbespreking en de evaluatie van het project buurtgerichte zorg in
januari 2021 zal de rolverdeling tussen De Cirkel en de sociale dienst afgestemd worden in
functie van de buurtgerichte zorg en de uitbouw van een zorgloket.

Het onthaalteam van de sociale dienst werd reeds georganiseerd met het oog op het nakend
zorgloket met een sterke focus op rechtenonderzoek en kwetsbare doelgroepen zoals senioren
en burgers met een beperkte zelfredzaamheid.

Het zorgloket zal verder vorm krijgen in de loop van 2021.

Actie: A-1.4.5.: We ondersteunen, begeleiden en informeren mantelzorgers.
Mantelzorgers hebben een belangrijke functie. Enerzijds ondersteunen, begeleiden en informeren we mantelzorgers
en initiatieven om mantelzorgers tijdelijk of gedeeltelijk te ontlasten van hun ondersteunende zorg en anderzijds
zorgen we voor ontmoetingsmomenten tussen mantelzorgers onderling.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Tijdens huisbezoeken, bureelbezoeken, telefoongesprekken en zorgoverleggen
met mantelzorgers bleven we aandacht hebben voor een efficiënte en kwaliteitsvolle
ondersteuning, begeleiding en informatieverstrekking.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 13.300 16.575 16.575

Ontvangsten 2.600 0 0

Saldo -10.700 -16.575 -16.575

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP-1.5.: De Cirkel blijft het centrale aanspreekpunt voor senioren en
maatschappelijk kwetsbaren.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 27.995 35.500 51.890

Ontvangsten 2.484 3.000 10.200

Saldo -25.511 -32.500 -41.690

Investeringen
Financiering
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Actie: A-1.5.1.: Jaarlijks  worden een aantal laagdrempelige activiteiten georganiseerd
waarbij ontmoeting, sensibili
Dienstencentrum De Cirkel organiseert jaarlijks een aantal laagdrempelige activiteiten zowel in de eigen infrastructuur
als op locatie waarbij ontmoeting, sensibilisatie en informatie centraal staan.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020:
Do. 1/10 13.30 Praatcafé Kom op tegen Kanker:‘een waardig levenseinde’ 12 personen
Di.13/10 13.00 Maandelijkse wandeling Herk-de-Stad 9 personen
Woe. 14 19.30-22.00 Workshop ‘herstel je kleding zonder naaimachine’ i.s.m. De
Markthallen (ann. Covid-19 lockdown II)
De volgende activiteiten in november end december zijn geannuleerd wegens Covid 19
Di. 10/1113.00 Maandelijkse wandeling Herk-de-Stad
Di. 17/1119.30-21.30 Lezing: ‘wat kan rugpijn je vertellen?’ i.s.m. De Markthallen
Di. 24/1119.30 Kennismaking met De Cirkel
Di. 1/12 19.30-22.00 Lezing: is arm zijn je eigen schuld?  i.s.m. De Markthallen i.s.m.
De Markthallen en OCMW
Do. 3/12 13.30 Praatcafé Kom op tegen Kanker ‘zachte zorgmassage van de handen’
Di. 8/12 18.30-20.30 Getuigenis van een ervaringsdeskundige met autisme
Di. 15/1213.00 Maandelijkse wandeling Herk-de-Stad

Cursussen
Wo 30/09, 7,14,21,28/10 17.15-19.15 Smartphone beginners 10 deelnemers
Woe 5, 12,19/10 17.15-19.15 Smartphone beginners 9
deelnemers
                26/10 en 9/11 annulatie Covid 19
Woe september tot en met 12/10  Yoga 10 deelnemers
Woe september tot en met 12/10  Zumba 15 deelnemers

Onderstaande activiteiten werden geannuleerd wegens Covid 19
Wekelijkse activiteiten
* Onderhoudsgymnastiek
* yoga
* zumba
* marktnamiddagen
* curveball, netbal
* gezondheidswandelingen
Tweewekelijkse activiteiten
* kantklossen ism VVT
* muzieknamiddagen
Maandelijkse activiteiten
* bloemschikken ism VVT
* wandelingen
* fietsuitstap

Oprichte Troostplek ism Reva 28/10
Zaadjes van de hoop: verzending naar alle alleenstaande 75+  16/12

De activiteiten van De Cirkel werden in 2020 voor een groot deel geannuleerd wegens Covid
19. Nochtans werd de programmatie altijd voorbereid.
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2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.809 3.000 14.280

Ontvangsten 2.484 3.000 10.200

Saldo 675 0 -4.080

Investeringen
Financiering

Actie: A-1.5.2.: We voorzien jaarlijks minstens één actie om de werking naar mensen
met een beperking te verbeteren.
In overleg met één of meerdere andere diensten voorziet dienstencentrum De Cirkel jaarlijks in minstens één actie om
de interne en/of publieksgerichte werking naar mensen met een beperking te verbeteren.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De gebreken aan de bestaande wandelroutes zijn in kaart gebracht. De Cirkel
en sportdienst bundelen de krachten om deze routes terug op punt te zetten en uit te breiden
met enkele bijkomende looproutes in de Harlaz. Sport Vlaanderen biedt een ondersteuning
i.k.v. nieuwe 10.000 stappen-campagne. De intergemeentelijke gezondheidswerkster van ELZ
Herkenrode biedt ondersteuning in de uitwerking van een aantal opdrachten om deze
wandelingen te verrijken.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 1.000 1.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -1.000 -1.000

Investeringen
Financiering

Actie: A-1.5.3.: Jaarlijks zetten we gericht naar de lokale samenleving één
sensibiliserende actie op rond mensen met
Dienstencentrum De Cirkel zet jaarlijks één sensibiliserende actie op gericht naar de lokale samenleving rond mensen
met een beperking.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van corona zijn er geen acties doorgegaan. Er is wel een
gedetailleerd actieplan voor de volgende jaren uitgewerkt. Dit wordt afgestemd binnen de
werking "preventieve gezondheid" van ELZ Herkenrode.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 1.000 1.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -1.000 -1.000

Investeringen
Financiering
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Actie: A-1.5.4.: Het jaarlijkse seniorenfeest blijft een aangenaam ontmoetingsmoment
voor de Herkse senioren.
Het jaarlijkse seniorenfeest blijft een aangenaam ontmoetingsmoment voor de Herkse senioren.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het geplande seniorenfeest heeft niet kunnen plaats hebben omwille van
corona.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 243 500 5.610

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -243 -500 -5.610

Investeringen
Financiering

Actie: A-1.5.5.: Buurtgerichte zorg en jaarlijks één buurtproject uitwerken.
We zetten in op een laagdrempelige, toegankelijke en brede buurtgerichte zorg voor onze maatschappelijk kwetsbare
burgers. We werken jaarlijks één buurtproject uit in samenwerking met de afdeling vrije tijd waarbij ontmoeting
centraal staat.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Op basis van een analyse werd in juni met buurtgerichte zorg gestart in
Schakkebroek. Dit gebeurt met hulp van een 1/2-tijdse medewerkster van Rimo (gedurende
een periode van 2 jaar) en onder regie van een stuurgroep. Er werd een buurtanalyse gemaakt
op basis van uiteenlopend cijfermateriaal en op basis van buurtbabbels en interviews met
spilfiguren. Het rapport over deze buurtanalyse wordt begin 2021 voorgelegd aan het
schepencollege.

Er is ook een doorverwijskaartje ontwikkeld dat in de loop van 2021 ter beschikking zal
worden gesteld van alle eerstelijnszorgverstrekkers: huisartsen, thuisverpleegsters,
thuiszorgdiensten, wijkagenten...  Met dit kaart kunnen zorgbehoeften op een eenvoudige
manier worden doorgegeven aan het OCMW.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 25.943 30.000 30.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -25.943 -30.000 -30.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP-1.6.: De buitenschoolse kinderopvang voorziet in voor- en naschoolse
opvang en in een gevarieerd spelaanbo
De buitenschoolse kinderopvang voorziet op de eerste plaats in een kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang in alle
Herkse deelgemeenten en op de tweede plaats zorgt ze i.s.m. de diensten sport, cultuur/jeugd voor een gevarieerd
spelaanbod tijdens de vakanties.
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2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 10.255 10.297 6.559

Ontvangsten 8.118 7.614 6.559

Saldo -2.137 -2.683 0

Investeringen
Financiering

Actie: A-1.6.1.: De centrumlocatie krijgt een multifuctionele invulling als
ontmoetingsruimte voor kinderen, (groot-)
In de nieuwe centrumlocatie worden de buitenschoolse kinderopvang, huis van het Kind en het kinderloket samen
ondergebracht. Daarop aansluitend krijgt het gebouw een multifuctionele invulling als belangrijke ontmoetingsruimte
voor kinderen, (groot-)ouders en lokale opvanginitiatieven.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Naast het organiseren van voor- en naschoolse opvang werd de
vakantieopvang verder uitgebouwd en op punt gezet. Tijdens vakanties worden kinderen
voortaan centraal opgevangen in Herk centrum. De ruime locatie met opsplitsing in
deelgroepen maakt kwalitatieve opvang mogelijk. Dit vergemakkelijkt samenwerking met
andere diensten.
"Ferm" kreeg eveneens een plaats in het gebouw. Daarnaast kregen Het Huis van het Kind en
Kinderloket meer vorm in de nieuwbouw. Door deze centralisatie vinden ouders sneller de weg
naar al deze initiatieven.
De adviesraad LOKG, die ontmoetingen opzet tussen uiteenlopende partners die werken rond
kinderen en gezinnen komt regelmatig samen in het nieuwe gebouw.
Een aantal ontmoetingsmomenten/vormingen zijn o.w.v. corona geannuleerd. Het LOKG
deelde als alternatief regelmatig een voor gezinnen met kinderen interessante webinar op
haar facebookpagina.

Actie: A-1.6.2.: Het Huis van het Kind ontwikkelt zich tot het centrale aanspreekpunt
voor kinderbeleid.
Het Huis van het Kind ontwikkelt zich tot het centrale aanspreekpunt voor kinderbeleid.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het beleid werd o.w.v. de nood hieraan tijdens corona vooral afgestemd op
acties voor kwetsbare gezinnen. Zie actie 1.6.4.
Materialen (multimedia, educatief- en klein spelmateriaal) aangekocht met middelen van het
Huis van het Kind en het Kinderloket, die gebruikt worden bij de ontmoetingsmomenten en
vormingen, worden via uitleen ter beschikking gesteld aan plaatselijke opvanginitiatieven.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 8.071 8.108 4.370

Ontvangsten 5.901 5.425 4.370

Saldo -2.170 -2.683 0

Investeringen
Financiering
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Actie: A-1.6.3.: Het kinderloket informeert over het opvangaanbod voor kinderen van 0
tot 3 jaar en registreert de op
Het kinderloket informeert ouders het lokaal bestuur, Kind & Gezin en andere actoren over het opvangaanbod voor
kinderen van 0 tot 3 jaar en registreert de opvangvragen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het bestaande registratiesysteem werd bijgestuurd. Invullijsten werden
aangevuld en uitgebreid om meer gerichte info over een opvangvraag aan de
opvanginitiatieven te bezorgen. Er wordt nagegaan of opvangvragen door ouders digitaal
kunnen via de gemeentelijke website.
De ge-update kindergids werd hoofdzakelijk digitaal via opvanginitiatieven en het Kinderloket
verspreid naar ouders, nieuwe inwoners, e.a. Ouders vinden in deze gids snel recente
informatie over opvanginitiatieven, scholen en andere organisaties die met kinderen/gezinnen
werken.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.184 2.189 2.189

Ontvangsten 2.217 2.189 2.189

Saldo 33 0 0

Investeringen
Financiering

Actie: A-1.6.4.: De BKO besteedt in haar werking bijzondere aandacht aan kinderen
met specifieke zorgbehoeften en maa
Buitenschoolse kinderopvang De Speeldoos besteedt in haar werking bijzondere aandacht aan kinderen met
specifieke zorgbehoeften en maatschappelijk kwetsbare  kinderen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het gemeentebestuur schonk op advies van het LOKG 500 euro van de
middelen voor het Huis van het Kind aan Sint-Vincentius ter ondersteuning van hun
eindejaarsacties voor kwetsbare kinderen.
In het Huis van het Kind kan sinds december 2020 op maandag, voorlopig enkel op afspraak,
speelgoed geruild worden via de ruilkast. Bedoeling is om dit toegankelijk te maken voor
kwetsbare gezinnen. In 2021 worden de openingsuren afhankelijk van het succes mogelijk
uitgebreid.
Het gemeentebestuur kocht op advies van het LOKG, met de middelen die Kind & Gezin
voorziet voor het Huis van het Kind, zes laptops aan die via de sociale dienst uitgeleend
worden aan kwetsbare gezinnen. Daarnaast werden via een inzamelactie nog 20 laptops
gevonden die via de scholen eveneens bij kwetsbare kinderen terecht kwamen.
In De Speeldoos van Herk centrum werd een ruimte ingericht waar kinderen die het even wat
moeilijker hebben zich kunnen afzonderen zodat zij rustig, zonder teveel prikkels kunnen bezig
zijn.
Beslissingen schepencollege:
- Schenking Sint-Vincentius SC 30/11/2020
- Plaatsing ruilkast SC 30/11/2020
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Actie: A-1.6.5.: We stemmen de organisatie  geleidelijk af op het toekomstige decreet
i.v.m. buitenschoolse kinderopv
De organisatie van buitenschoolse kinderopvang De Speeldoos en de organisatie van buitenschoolse activiteiten
worden geleidelijk afgestemd op het toekomstige decreet i.v.m. buitenschoolse kinderopvang en activiteiten.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het toekomstig decreet ivm buitenschoolse opvang en buitenschoolse
activiteiten legt vooral het accent op samenwerking met als doel kinderen zoveel mogelijk de
kans geven om aan verschillende activiteiten te kunnen deelnemen. Dit wordt in Herk-de-Stad
al gedeeltelijk toegepast.
Bestaande samenwerkingsverbanden tussen de vrijetijdsdiensten werden verdergezet. Een
nauw overleg voor elke vakantieperiode tussen de verschillende diensten die met kinderen
werken resulteerde in een goed, op de coronamaatregelen afgestemd, uitgewerkt aanbod.
Tijdens de verlenging van de herfstvakantie werd mede door deze goede samenwerking
noodopvang aangeboden aan Herkse gezinnen.

Actieplan: AP-1.7.: We voeren een actief en stimulerend gezondheidsbeleid waarin
gezond bewegen en gezonde voeding centr
Herk-de-stad, gezonde gemeente. Binnen het gezondheidsbeleid hebben we extra aandacht voor mensen/kinderen in
kansarmoede. Voor de inhoudelijke en praktische uitwerking van een aantal acties doen we een beroep op LOGO
(methodiek Gezonde Gemeente) en CAD Limburg.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 0 2.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -2.000

Investeringen
Financiering

Actie: A-1.7.1.: We organiseren jaarlijks minstens twee sensibiliseringsacties om
inwoners aan te zetten om gezond te
We organiseren jaarlijks minstens twee sensibiliseringsacties om inwoners aan te zetten om gezond te bewegen en
gezond te eten.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van corona zijn er geen acties kunnen doorgaan. Er is wel een
actieplan voor de volgende jaren gemaakt. Deze acties worden afgestemd met de preventieve
gezondheidsacties die vanuit ELZ Herkenrode zullen worden ontwikkeld. Op 1 december 2020
ging de intergemeentelijke gezondheidsmedewerkster aan de slag. Het gemeentelijk actieplan
werd al een eerste maal met haar besproken.  Als eerste concrete actie wordt er ingezet op
het ontwikkelen van gezondheidswandelingen in de vijf gemeenten van de ELZ.

ELZ gaat tevens ondersteuning bieden in de ontwikkeling van communicatiecampagne rond
de vacinatie tegen Covid-19.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 0 1.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -1.000

Investeringen
Financiering
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Actie: A-1.7.2.: Door middel van diverse kleinschalige initiatieven voeren we
permanent een stimulerend beweegvriende
Door middel van diverse kleinschalige initiatieven voeren we permanent een stimulerend beweegvriendelijk beleid
naar het eigen personeel.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In de mate van het mogelijke (rekening houdend met de geldende
veiligheidsmaatregelen rond corona) werd de maandelijkse sportactiviteit met collega's
overeind gehouden.

Toekomstgericht komt er ondersteuning van de intergemeentelijke gezondheidswerkster van
ELZ Herkenrode rond het uitwerken van initiatieven rond een beweegvriendelijk beleid voor
het eigen personeel van de vijf betrokken gemeenten.

Actie: A-1.7.3.: We organiseren jaarlijks één informatiecampagne rond een welbepaald
gezondheidsprobleem/-risicio.
We organiseren jaarlijks één informatiecampagne rond een welbepaald gezondheidsprobleem/-risicio. Gericht op de
hele bevolking of naar een bepaalde doelgroep.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van corona hebben er slechts een beperkt aantal activiteiten plaats
gehad.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 0 1.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -1.000

Investeringen
Financiering

Actie: A-1.7.4.: We participeren actief aan het project “Bewegen op Verwijzing” en
geven voorkeur aan samenwerking me
We participeren actief aan het project “Bewegen op Verwijzing” en geven voorkeur aan samenwerking met lokale
actoren en vrije beroepen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het project was oorspronkelijk voorzien binnen de eerstelijnszone, maar er
was hiervoor onvoldoende belangstelling bij de andere gemeentes. Het is als actie behouden
omdat de verwachting is dat deze oproep in de toekomst nog eens herhaald wordt door de
Vlaamse overheid.

Actie: A-1.7.5.: We onderzoeken het aanbieden vanaf 2021, i.s.m. lokale fruitboeren,
van minstens één stuk lokaal fru
We onderzoeken de mogelijkheid om vanaf 2021 in samenwerking met lokale fruitboeren alle lagere scholen minstens
één stuk lokaal fruit per week aan te bieden. We doen dit bijkomend op reeds bestaande initiatieven.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Actie is voorzien in 2021.
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Beleidsdoelstelling: BD-2: Herk-de-Stad, leefbare stad
2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 25.172 27.562 26.408

Ontvangsten 0 200 200

Saldo -25.172 -27.362 -26.208

Investeringen
Uitgaven 884.467 1.342.912 2.394.550

Ontvangsten 22.918 42.805 412.500

Saldo -861.550 -1.300.107 -1.982.050

Financiering

Actieplan: AP-2.1.: Verdichten op basis van een duurzaam woon- en omgevingsbeleid.
Dit dient te kaderen in een globale visie van de ruimtelijke ontwikkeling opgenomen in het beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
De Vlaamse regering wil een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag beter en
intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte verminderen.  Het opmaken van kwaliteitsverordening voor
wonen en ondernemen. Deze verordening komt tot stand na de nodige visieontwikkeling ook ter voorbereiding van een
gemeentelijk beleidsplan (ter vervanging van het structuurplan) waarin de gewenste ruimtelijke ordening wordt vastgelegd:
1. Focus op verdichting in het bijzonder nabij de kernen; 2. Ontwikkeling van grotere oppervlaktes buiten de kern mits
behoud en versterking van groen en open ruimte. Er rekening mee houdend dat verdichting en vergroening steeds hand in
hand dienen te  gaan; 3. Kwaliteit verhogen, garanderen en controleren van open ruimtes. Duurzaam inpassen van nieuwe
bouwprojecten.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 10.840 10.512 9.358

Ontvangsten 0 200 200

Saldo -10.840 -10.312 -9.158

Investeringen
Uitgaven 5.594 20.000 400.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -5.594 -20.000 -400.000

Financiering

Actie: A-2.1.1.: Afbakenen van zones waar in hogere mate verdicht kan worden en
vastleggen hoe deze verdichting kwali
Afbakenen van zones waar in hogere mate verdicht kan worden en door middel van woondichtheid, bebouwde
opp./terreinopp. en totale opp./terreinopp. en vastleggen hoe deze verdichting kwalitatief kan ontwikkeld worden.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Nog niet opgestart.

Actie: A-2.1.2.: Opmaak van een woonkwaliteitsverordening met een visie op
meergezinswoningen en  woningopsplitsingen
Inzetten op woonkwaliteit door de opmaak van een woonkwaliteitsverordening waarin een visie wordt opgenomen
over meergezinswoningen en  woningopsplitsen tot het bekomen van meergezinswoningen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In het meerjarenplan opgenomen voor de periode van 2022-2023. Nog niet
gestart.

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Gemeente en OCMW (0207.467.162 / 0212.218.083)



Actie: A-2.1.3.: Versterking GECORO
De GECORO wordt versterkt met bijkomende deskundigen zodat de raad ook een taak kan opnemen als
kwaliteitskamer ten einde zowel de woonkwaliteit in Herk-de-Stad te bewaken en te verbeteren en toezicht  te
houden op beeldkwaliteit, wooncomfort, bedrijvigheid, duurzaamheid en ruimtegebruik.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De Gecoro is door de gemeenteraad samengesteld op 22/06/2020. Over deze
samenstelling is op 24/07/2020 een klacht ingediend bij ABB Vlaanderen. Op 19/10/2020
vernietigde de provinciegouverneur deze beslissing op basis van een niet besloten zitting en
een gebrek aan motivatie. Vanaf 07/12/2020 werd het punt geagendeerd op het CBS en
steeds verdaagd.

Actie: A-2.1.4.: We blijven een diervriendelijke gemeente en engageren ons waar
mogelijk rekening te houden met diere
We blijven een diervriendelijke gemeente en engageren ons waar mogelijk rekening te houden met dierenwelzijn in
het reguliere beleid.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De gemeente is verantwoordelijk voor de zwerfkatten: voorzien van
schuilhokken,  gericht voederen, inrichting van een meldpunt.
Het meldpunt is de balie of dienst leefmilieu.
De dierenwelzijnsraad heeft ondertussen vangkooien bekomen van het dierenasiel Sint-
Truiden en is zelf gestart met het actief vangen van de zwerfkatten. Ze vangen deze katten en
voeren deze af naar het dierenasiel. Er wordt een rapportage doorgestuurd naar de dienst
leefmilieu over het aantal gevangen katten en de locaties.

Ook is de gemeente in het bezit van een overzicht van de voederlocaties.
Het college maakte op 09 november 2020 extra budget vrij voor de aankoop van voeder.

De dierenwelzijnsraad heeft zelf extra schuilhuisjes geplaatst in Groot Herk.
Het college gaf op 14 december 2020 de goedkeuring om ook in 2021 deel te nemen aan de
valentijnactie, waarbij kortingsbonnen worden voorzien voor het steriliseren of castreren van
huiskatten.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 10.840 9.512 7.358

Ontvangsten 0 200 200

Saldo -10.840 -9.312 -7.158

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-2.1.5.: Omvorming deel park Olmenhof naar hondenlosloopweide/
kindvriendelijk natuurlijk speelbos en een bep
Onderzoek om een deel van het huidige dierenverblijf in park Olmenhof om te vormen naar een
hondenlosloopweide/ kindvriendelijk natuurlijk speelbos en een ander deel om te vormen naar een beperkt
dierenpark met aaibare dieren.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Op het schepencollege dd. 17/08/20 werd er een pricipiële goedkeuring
verleend om de hondenweide in te richten aan de vezerlaan. Het bijhorende reglement werd
dd. 12/10/2020 goedgekeurd door de gemeenteraad.
De inrichtinswerken zijn intussen afgerond, maar de hondenlosloopweide is nog niet
opgesteld, doordat er gras is ingezaaid.

Verder moet er nog altijd bekeken worden hoe de inrichting van het park Olmenhof zal
worden aangepakt. In de toekomst zal er een overleg moeten plaatsvinden met het bestuur
en met onroerend erfgoed om de visie kort te sluiten en te bekijken of dit kan in het
beschermd park.

Inzake de baggering van de visvijver is er navraag gedaan bij andere gemeenten hoe ze dit
hebben aangepakt. Hier wordt in 2021 verder werk van gemaakt.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 1.000 1.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -1.000 -1.000

Investeringen
Uitgaven 5.594 20.000 400.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -5.594 -20.000 -400.000

Financiering

Actie: A-2.1.6.: Herwaarderen en structureel ontsluiten van de minigolf tegen 2021.
Herwaarderen en structureel ontsluiten van de minigolf tegen 2021.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Er werd vooral tijd en energie gestoken in andere acties: organisatie
zomersportkampen, heropstart werking clubs, voetbaldossier, veiligheidsprotocol
sportcentrum Herkules, organisatie sportdag alle Herkse lagere scholen.  De VVV liet weten
dat ze zelf en de visclub tevreden zijn over de werking van de minigolf.

Het aantal betalende gebruikers van de minigolf is in 2020 gedaald naar 615 gebruikers. Ter
vergelijking: in 2019 waren er 663 betalende gebruikers en in 2018 nog 807 gebruikers.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 0 1.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -1.000

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Gemeente en OCMW (0207.467.162 / 0212.218.083)



Actie: A-2.1.7.: Promoten van alternatieve, betaalbare woonvormen en duurzame
verkavelingen
Promoten van alternatieve, betaalbare woonvormen al dan niet voor specifieke doelgroepen en promoten van
duurzame verkavelingen met aandacht voor (openbaar) groen en (gemeenschappelijke) buitenruimtes.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020:  Herk-de-Stad heeft deelgenomen aan de online woontest: "Thuis in de
Toekomst", een initiatief van Wonen Vlaanderen. De resultaten van thuis in de Toekomst zijn
ontvangen en worden verwerkt in 2021.

Actie: A-2.1.8.: Verder uitwerken van een visie rond zorgwonen.
Verder uitwerken van een visie rond zorgwonen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Op vrijdag 27 november2020 gaf de Vlaamse regering haar principiële
goedkeuring aan het voorontwerp van het decreet “zorgwonen”. Dit decreet omvat ook het
kader voor het plaatsen van mobiele zorgunits in de tuin. Concreet zal de definitie
“zorgwonen” (Art. 4.1.1 18°) beperkt worden tot de sociale voorwaarden (1 ondergeschikte
woning, doelgroep, 1 eigenaar). De ruimtelijke voorwaarden opdat slechts een melding nodig
is, worden opgenomen in een sterk verruimd artikel 4.2.4 m.b.t. de meldingsplicht.
Naast inpandige zorgwoningen zal ook de creatie van een zorgwoning in een bestaand,
hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw of in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in de
nabijheid van de hoofdwoning onder bepaalde voorwaarden meldingsplichtig worden.

Actie: A-2.1.9.: Een nieuwe groene bestemming voor de oude (gesloten) kerkhoven van
Schakkebroek en Donk tegen 2025 m
Het geven van een nieuwe groene bestemming aan de oude (gesloten) kerkhoven van Schakkebroek en Donk tegen
2025. Deze herbestemming kan geïntegreerd worden in de heraanleg van de omgeving met respect voor de
erfgoedwaarde.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Eerste schetsontwerp is opgemaakt voor het kerkhof van Donk.

Actie: A-2.1.10.: Het begraafbeleid behouden en een centrale strooiweide voorzien.
Het begraafbeleid behouden en een centrale strooiweide voorzien.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Actie is voorzien voor 2024

Actieplan: AP-2.2.: Herbestemming en aanpassen van bestaand patrimonium, zowel
woningen als bedrijfspanden.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 0 0 20.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -20.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Gemeente en OCMW (0207.467.162 / 0212.218.083)



Actie: A-2.2.1.: De verouderde gasverwarmingsketels van de 18 sociale woningen aan
de Dr. Vanweddingenlaan worden gef
De verouderde gasverwarmingsketels van de 18 sociale woningen aan de Dr. Vanweddingenlaan worden gefaseerd
vervangen tegen 2023.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voorlopig on-hold gezet wegens lopende onderhandelingen met de KBM over
mogelijke verkoop van de 18 appartementen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 0 0 20.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -20.000

Financiering

Actie: A-2.2.2.: De keukens van de 16 bejaardenwoningen in Schulen worden gefaseerd
vernieuwd tegen 2023.
De keukens van de 16 bejaardenwoningen in Schulen worden gefaseerd vernieuwd tegen 2023.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: We bevinden ons in een fase van marktverkenning en marktconsultatie. Alle
nodige informatie wordt verzameld voor het uitvoeren van een aanbestedingsprocedure.
Intussen hebben we een vrijblijvende offerte ontvangen van een keukenspecialist. Hiermee
kunnen we vertrekken voor de opmaak van een bestek, meetstaat en raming. De
keuzemogelijkheden betreffende materialen, elektrische toestellen,... rekeninghoudend met
het beschikbare budget dient nog ter bespreking voorgelegd te worden aan het Vast Bureau.

Actie: A-2.2.3.: Visie inzake Inventarisatie van  hoeves en beschermde panden in
woongebied (incl. landelijk karakter
Ontwikkelen van een visie om het beschikbare aanbod aan panden op het grondgebied te activeren voor wonen
d.m.v. inventariseren van de hoeves en beschermde panden in woongebied en in woongebied met landelijk karakter
om zo in samenspraak met de eigenaars te komen tot een eventuele zinvolle herbestemming.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De inventarisatie is opgestart. Van de hoeves werd gekeken of er een
agrarische activiteit of een niet-agrarische activiteit wordt uitgevoerd, of de hoeves bewoond
of leegstaand zijn aangevuld met de gewestplanbestemming, oppervlaktebezetting en
controle op opname als beschermd pand. Verdere uitwerking was door de beperktere
personeelsbezetting (zwangerschapsverlof) niet mogelijk. Omdat er voor 2020 een laag
subsidiebedrag (288 €) tegenover een hoge werklast stond, werd geopteerd om tijd te sparen
op dit actiepunt en voorrang te geven aan de verplichte acties.

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-2.2.4.: Inventariseren van de hoeves in agrarisch gebied tenende leegstand
tegen te gaan en te komen tot een
Inventariseren van de hoeves in agrarisch gebied en in dialoog gaan met de eigenaars om leegstand tegen te gaan en
te komen tot een nuttige herbestemming. Indien zonevreemde oplossingen opportuun zijn overgaan tot opmaken van
een RUP ‘zonevreemde hoeves’.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Van de hoeves werd gekeken of er een agrarische activiteit of een niet-
agrarische activiteit wordt uitgevoerd, of de hoeves bewoond of leegstaand zijn aangevuld
met de gewestplanbestemming, oppervlaktebezetting, de nabijheid van diensten (winkels,
scholen, openbaar vervoer, ...) en controle op opname als beschermd pand. Verdere
uitwerking was door de beperktere personeelsbezetting (zwangerschapsverlof) niet mogelijk.
Omdat er voor 2020 een laag subsidiebedrag (288 €) tegenover een hoge werklast stond,
werd geopteerd om tijd te sparen op dit actiepunt en voorrang te geven aan de verplichte
acties.

Actie: A-2.2.5.: Visie inzake faciliteren van alternatieve woonvormen
Ontwikkelen van een visie om het beschikbare aanbod aan panden op het grondgebied te activeren voor wonen
d.m.v. faciliteren van alternatieve woonvormen zoals cohousing en cowonen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Opgenomen in projectaanvraag WWL om te starten met deze activiteit in
2021. Ter voorbereiding werd informatie verzameld over de aanpak van andere gemeenten
over het plaatsen van zorgunints. In juni nam WWL deel aan het webinar ‘Mobiele woonunits
in de tuin’, georganiseerd door de Provincie Limburg. Inmiddels heeft de Vlaamse wetgever
een decretaal kader klaar dat in het voorjaar 2021 van kracht zal zijn.

Actieplan: AP-2.3.: Het eigen patrimonium activeren.
2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 7.503 7.000 7.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -7.503 -7.000 -7.000

Investeringen
Uitgaven 802.370 1.197.912 1.849.550

Ontvangsten 0 0 400.000

Saldo -802.370 -1.197.912 -1.449.550

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Gemeente en OCMW (0207.467.162 / 0212.218.083)



Actie: A-2.3.1.: In nauwe afstemming met diverse partners blijven we investeren in ons
wegen- en rioleringsnet.
In nauwe afstemming met diverse partners blijven we investeren in ons wegen- en rioleringsnet.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Kleine Kruisstraat afgewerkt augustus 2020
Stapstraat in uitvoering - afgewerkt tegen maart 2021
Amandinaweg & Keernestraat: in aanbesteding, uitvoering vanaf april 2021-2022
Toekomstige planning:
Rode Kruisstraat 2023
Rummenweg 2023-2024
Heerlestraat ea. 2024-2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 747.881 876.752 1.359.550

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -747.881 -876.752 -1.359.550

Financiering

Actie: A-2.3.2.: Gemeente en OCMW worden samen gehuisvest in een eigentijds
administratief centrum.
Gemeente en OCMW worden samen gehuisvest in een eigentijds administratief centrum.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Na afronding van het traject dienstverlening en de opmaak van een
behoefteplanning door de administratie (vereiste werkplekken, uitbouw front- en backoffice,
stille werkplekken en verschillende onthaalloketten, schepenzaal, .....) werd door Fluvius een
gratis voorstudie opgemaakt inzake de herinrichting van het oud politiegebouw gelegen aan
de Guldensporenlaan tot een nieuw administratief centrum voor de huisvesting van de
medewerkers van gemeente en OCMW.
Op basis van deze voorstudie werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Fluvius,
waarbij de projectbegeleiding wordt waargenomen door deze partner. In het kader van deze
overeenkomst werd Scooparchitecten aangesteld voor de architectuuropdracht (verbouwing
en interieurinrichting) en Fluvius neemt het technisch dossier voor haar rekening.
Eind 2020 werden deze plannen concreet voorgesteld, samen met een raming en kreeg de
architect de opdracht het bouwdossier samen te stellen. Het dossier technieken van Fluvius
werd nog niet concreet voorgelegd.
Timing van het project is de verhuis van de administratieve diensten van gemeente en OCMW
naar de nieuwe locatie in de loop van het eerste kwartaal 2022.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 53.345 269.160 250.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -53.345 -269.160 -250.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-2.3.3.: We faciliteren een nieuwe huisvesting voor de Chiro van Herk.
We faciliteren een nieuwe huisvesting voor de Chiro van Herk.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De toegangsmogelijkheden tot de bestaande site worden momenteel verder
onderzocht. Geplande onderhandelingen momenteel on hold vanwege corona-beperkingen.

Actie: A-2.3.4.: We creëren een nieuwe stadsplaza tussen Markt en Guldensporenlaan.
We creëren een nieuwe stadsplaza tussen Markt en Guldensporenlaan.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Start werken voorzien in juni 2021: afbraak huidige constructies mee
opgenomen in dossier NAC, heraanleg plein nog te bekijken in latere fase. Voorlopige
inrichting momenteel voorzien met eigen personeel & middelen TD.

Actie: A-2.3.5.: Kasteel de Pierpont en het park Olmenhof blijft één van de parels van
onze stad. We zoeken samen met
Kasteel de Pierpont blijft samen met het park Olmenhof één van de parels van onze stad. We zoeken samen met
partners naar een nieuwe invulling.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Onderzoek wordt heropgestart voorjaar 2021.

Actie: A-2.3.6.: We trekken een (diensten-)onderneming aan voor het gebouw aan de
Dr. Vanweddingenlaan.
We trekken een (diensten-)onderneming aan voor het gebouw aan de Dr. Vanweddingenlaan.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Gebouw krijgt een tijdelijke bestemming als wijkkantoor politie LRH.
Aanpassingen momenteel in uitvoering door personeel technische dienst.

Actie: A-2.3.7.: We brengen het gebouw waarin het gemeenschapscentrum en de
biblioteek gehuisvest zijn naar de 21ste
We brengen het gebouw waarin het gemeenschapscentrum en de biblioteek gehuisvest zijn naar de 21ste eeuw op
vlak van duurzaamheid.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Iventarisatie verlichting i.k.v. verledding verlichting uitgevoerd, uitvoering
voorzien in 2021. Update verwarming wordt verder onderzocht in 2021.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 545 1.000 125.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -545 -1.000 -125.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-2.3.8.: De Technische dienst krijgt een nieuw materialendepot.
De Technische dienst krijgt een nieuw materialendepot.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: stabiliteitsstudie klaar - concept uitgewerkt - dossier architect in
voorbereiding

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 599 1.000 15.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -599 -1.000 -15.000

Financiering

Actie: A-2.3.9.: We activeren de site van het oud-gemeentehuis op het dorpsplein van
Donk met respect voor haar verle
De site van het oud-gemeentehuis op het dorpsplein van Donk wordt geactiveerd met respect voor haar verleden.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Te bekijken na verhuis depot technische dienst

Actie: A-2.3.10.: We activeren de site van het oud- gemeentehuis in Schulen met
respect voor haar verleden.
De site van het oud- gemeentehuis in Schulen wordt geactiveerd met respect voor haar verleden.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Verkoopsprocedure lopende via Covast

Actie: A-2.3.11.: We pimpen het jeugdcafé van Jeugdhuis XL .
Het jeugdcafé van Jeugdhuis XL wordt gepimpt.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Jeugdhuis XL onderging tijdens de zomermaanden een grondige opfrissing. De
werken werden uitgevoerd door de vrijwilligers van het jeugdhuis met ondersteuning van de
technische dienst. Van half september tot eind oktober ging het jeugdhuis tijdelijk terug open
voor het publiek. De metamorfose wordt door de jongeren erg gesmaakt.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 7.503 7.000 7.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -7.503 -7.000 -7.000

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-2.3.12.: Toekomstige buitenschoolse kinderopvangen en bedieningsposten
van de bibliotheek horen thuis op de s
Toekomstige buitenschoolse kinderopvangen en bedieningsposten van de bibliotheek horen thuis op de
schoollocaties.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: lange termijn project - te bekijken wanneer opportuniteiten zich aanbieden.

Actie: A-2.3.13.: We faciliteren de nieuwe schoolcampus in Berbroek.
We faciliteren de nieuwe schoolcampus in Berbroek.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In het eerste kwartaal 2020 vond een overleg plaats met het schoolbestuur
over de (ver)nieuwbouw voor de school in Berbroek. De mogelijkheid tot een volledige
nieuwbouw aan de overkant in woonuitbreidingsgebied werd overlegd met de provincie maar
bleek moeilijk haalbaar. Een nieuw overleg was gepland, maar omwille van COVID-19
uitgesteld.
Omwille van COVID-19 is er geen evolutie in dit dossier.

Actie: A-2.3.14.: De academie Haspengouw krijgt in de loop van 2020 nieuw onderdak
langs de Dr. Vanweddingenlaan.
De academie Haspengouw krijgt in de loop van 2020 nieuw onderdak langs de Dr. Vanweddingenlaan.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De hele verhuis is afgerond. De start van het eerste nieuwe schooljaar van de
academie op de nieuwe locatie verliep vlot. Het lokaal van fotocollectief APL onderging dank
zij de inzet van eigen vrijwilligers (en ondersteuning van de technische dienst) een complete
make-over. Ook de Geschiedkundige Kring Groot Herk en Harmonie Sint-Martinus beschikken
over een lokaal.

Actie: A-2.3.15.: We renoveren het Amandinahuis en realiseren aanliggend een nieuwe
boomgaard.
We renoveren het Amandinahuis en realiseren aanliggend een nieuwe boomgaard.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Architect aangeduid CBS 7/12 - opstartvergadering begin 2021

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 0 50.000 100.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -50.000 -100.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-2.3.16.: We bouwen de Lazerijstraat residentieel verder af naar de nieuwe
buitenschoolse kinderopvang.
We bouwen de Lazerijstraat residentieel verder af naar de nieuwe buitenschoolse kinderopvang.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Afsplisting van perceel lopende - opstart verkoopsprocedure voorjaar 2021

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 400.000

Saldo 0 0 400.000

Financiering

Actie: A-2.3.17.: In samenwerking met (privé-)partners investeert de gemeente in een
nieuwe gemeenschapsvoorziening in
In samenwerking met (privé-)partners investeert de gemeente in een nieuwe gemeenschapsvoorziening in
Schakkebroek.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Na diverse vergaderingen met kerkfabriek en parochiale werken gaat de
voorkeur van alle partners naar een scenario waarbij in een ontwikkeling wordt voorzien
waarbij
-de oude jongensschool
-de parochiezaal, gekend als de Amandinazaal
-de pastorij
betrokken worden in een globaal project voor Schakkebroek en waarbij de nieuwe zaal wordt
ingepland op de site van de pastorij en achterliggende gronden.

Hierin is voor het einde van het jaar nog geen eenduidige doorbraak bereikt.

Actie: A-2.3.18.: We volgen de eventuele verhuis van het revalidatiecentrum (en de
herbestemming van de site) samen me
De ontwikkelingen met betrekking tot een eventuele verhuis van het revalidatiecentrum worden met aandacht
opgevolgd en in functie hiervan zal er in overleg worden getreden met de betrokken partners over een
herbestemming.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In 2020 is er geen evolutie geweest in dit dossier. Het JESSA ziekenhuis heeft
plannen noch timing verder gecommuniceerd aan het bestuur.

Actie: A-2.3.19.: We onderzoeken de mogelijkheden naar de realisatie van bijkomende
gemeenschapsvoorzieningen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Nog niet gestart

Actieplan: AP-2.4.: Maximaal inzetten op groenkwaliteit, bomen en duurzaamheid
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2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 5.074 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -5.074 -5.000 -5.000

Investeringen
Financiering

Actie: A-2.4.1.: Beschermen van bestaande bomen door middel van een verordening
Beschermen van bestaande bomen door middel van een verordening

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Nog niet opgestart.

Actie: A-2.4.2.: Inrichting van het nieuwe gemeentelijke bos in Schulen.
Inrichting van het nieuwe gemeentelijke bos in Schulen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De grootste werken in het bos zijn intussen afgerond.
Op 10 november 2020 leverde ANB een kapmachting af voor het bestrijden van vogelkers en
het kappen van de afgestorven coniferen. Deze werken worden verdergezet.

Het bestuur kiest ervoor om het bos in het najaar van 2021 open te stellen voor de burgers.
De nodige paden gaan getrokken worden en men gaat natuurlijke afscheidingen voorzien
zodat er geen inkijk is naar de aangrenzende percelen.

Ook is er contact opgenomen met de vereniging van openbaar groen met de vraag of ze ons
kunnen bijstaan bij de opmaak van een beheerplan. Ze verwijzen ons door naar de bosgroep.

De bosgroep gaat binnenkort aan het college een uiteenzetting komen doen over hun
werkwijze.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 170 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -170 -5.000 -5.000

Investeringen
Financiering

Actie: A-2.4.3.: We implementeren de principes van de burgemeestersconvenant in
onze subsidiereglementen
We implementeren de principes van de burgemeestersconvenant in onze subsidiereglementen

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde op 21 december 2020
Subsidiereglement hemelwaterputten met pompinstallatie om het hemelwater te
hergebruiken bij een bestaande particuliere woning goed.
Dit komt ter goedkeuring op de gemeentraad van 11 januari 2021.

Het reglement energiebesparende maatregelen wordt vervangen door het bovenstaande
subsidiereglement.
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Actie: A-2.4.4.: We doen mee met de provinciale actie van LSM om 100.000 bomen te
planten.
We doen mee met de provinciale actie van LSM om 100.000 bomen te planten.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Op 23 november 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen het
aanvraagdossier voor de subsidie van LSM goed.
De aanvraag werd op 4 december 2020 verzonden.

Op 30 november 2020 keurde het college van burgemeester de gunning opdracht Aankoop
materialen voor LSM-bomen goed.

Op 14 december 2020 keurde de gemeentraad de gunning voor de aankoop van de bomen
goed.

Op 9 december 2020 vond er een digitale infovergadering plaats voor de inwoners van de
betrokken straten  waar de bomen in het voorjaar van 2021 zullen aangeplant worden.

Los van de LSM-bomen werden er door de gemeentelijke diensten in 2020 60 nieuwe bomen
geplant waaronder 25 "klimaatbomen".

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 4.904 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -4.904 0 0

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP-2.5.: Vergunningenbeleid - handhavingsbeleid
1) Voldoende en accurate informatie ter beschikking hebben inzake inrichtingen en vergunningen op het eigen grondgebied;
2)- Het handhavingsdecreet Omgevingsvergunning biedt de lokale besturen verschillende opties om de gemeente van
de nodige slagkracht te voorzien. Het opzet is om bij de vaststelling van een misdrijf zo spoedig mogelijk op te treden en zo
spoedig mogelijk herstel te realiseren. Het bestuurlijk traject geeft de handhaver de mogelijkheid om snel en gericht de
overtreding te benaderen.

Actie: A-2.5.1.: Aandacht voor de handhaving van het gevoerde vergunningenbeleid én
opstellen van een prioriteitenlij
We besteden aandacht aan de handhaving van het gevoerde vergunningenbeleid (desgevallend via een
intergemeentelijke samenwerking) én bezorgen het parket een prioriteitenlijst voor de handhaving van
stedenbouwkundige en milieuovertredingen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In de loop van het eerste en tweede kwartaal van het jaar werden een aantal
ambtelijke overlegmomenten georganiseerd met het oog op de voorbereiding van een nieuw
intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de lokale besturen van de politiezone LRH
om bepaalde opdrachten en taken van het lokaal bestuur op te nemen op een hoger niveau
eerder dan dat elk bestuur de eigen expertise probeert op te bouwen binnen de eigen
gemeentelijke omgeving.
Door onze gemeente wordt in eerste instantie voor de handhaving van de
omgevingsvergunningen naar dit samenwerkingsverband gekeken.
De gemeenteraad gaf haar goedkeuring aan de opstart van igs MIDWEST-LIM door
goedkeuring van de overeenkomst in haar zitting van 21 december en in deze zitting werd ook
Bert moyaers als stemgerechtigd lid aangesteld in het directiecomité, en Mark Vanleeuw als
plaatsvervangend stemgerechtigd lid.
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Actieplan: AP-2.6.: Mobiliteit
2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 76.504 125.000 125.000

Ontvangsten 22.918 42.805 12.500

Saldo -53.586 -82.195 -112.500

Financiering

Actie: A-2.6.1.: We investeren jaarlijks in voorzieningen voor de zwakke weggebruiker.
We investeren jaarlijks in voorzieningen voor de zwakke weggebruiker.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Aanleg fietssuggestiestroken Kerkstraat,  Dreefstraat & stukje Th.
Donnéstraat + Voetpad BKO-School Kerkstraat uitgevoerd in de loop van 2020.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 50.094 50.000 50.000

Ontvangsten 15.152 30.305 0

Saldo -34.942 -19.695 -50.000

Financiering
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Actie: A-2.6.2.: Inzetten op verkeersveiligheid met een focus op de N2, veilige
schoolomgevingen en schoolroutes.
In afwachting van dit bovenlokaal beleidskader blijven we inzetten op: a. wegwerken van de barrière die de N2 vormt,
vooral voor de zwakke weggebruiker, door beveiligde oversteken in Berbroek (Kapelstraat) en Donk (Pastorijstraat) en
b. het aanpakken van veiligheidsproblemen op basis van zowel objectieve parameters als subjectieve
onveiligheidssignalen met een focus op veilige schoolomgevingen en schoolroutes.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De heraanleg van het kruispunt Kapelstraat - N2 is opgenomen in de planning
maar ondervindt vertraging door noodzakelijke onteigeningen. Om gebruik te maken van de
gewestelijke subsidies werd een aanvraag ingediend voor maatregelen veiligheid in de
schoolomgeving te Schulen. Een bijkomende aanvraag tot een heraanleg van het kruispunt N2
- Pastorijstraat werd inmiddels bij de minister ingediend voor opname in het GIP en zal op de
PCV in 2021 behandeld worden.
Het statuut ‘schoolstraat’ in de schoolomgeving Schulen werd na een proefperiode
bestendigd. In 2020 werden tevens een voetpad en suggestiestroken aangelegd tussen de
basisschool en de kinderopvang in Schulen. Na oplevering wordt voor deze werken een
aanvraag tot 50% subsidie ingediend bij de Vlaamse overheid.
Voor een veiliger aanvoer van de scholieren werd van AWV verkregen dat de aansluiting van
het fietspad Neerstraat op het gemengd verkeer in het centrum Schulen wordt beveiligd
samen met de aanleg van fietssuggestiestroken in het centrum.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 26.410 50.000 50.000

Ontvangsten 7.765 12.500 12.500

Saldo -18.645 -37.500 -37.500

Financiering

Actie: A-2.6.3.: Juridische knelpunten rond een aantal trage wegen worden één voor
één bekeken obv de prioriteitenlij
De juridische knelpunten rond een aantal trage wegen worden één voor één bekeken. We gebruiken daarvoor de
prioriteitenlijst die is opgesteld in opvolging van de inventaris.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De inventarisatie van de trage wegen is gebeurd o.l.v. de vorige
milieuambtenaar.
De uitvoering van het openstellen van deze wegen zal gebeuren onder leiding van de
technische dienst en de dienst vrije tijd.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 0 25.000 25.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -25.000 -25.000

Financiering
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Actie: A-2.6.4.: Sensibiliseren van het eigen personeel om te opteren voor de fiets of
het openbaar vervoer voor het
Sensibiliseren van eigen personeel om zoveel mogelijk de auto thuis te laten en de fiets te nemen of het openbaar
vervoer te gebruiken voor het woon-werkverkeer.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De fietsvergoeding werd inmiddels verhoogd. Hopelijk zet dit enkele
bijkomende medewerkers aan om voortaan structureel de fiets te gebruiken. Verdere acties
moeten nog uitgewerkt worden.

In 2020 werd er in het kader van het woon-werkverkeer 37.346,6 kilometer afgelegd met de
fiets. Ondanks dat in 2020 de mogelijkheid tot thuiswerk werd ingevoerd betekent dit alsnog
een stijging ten opzichte van 2019 (34.844,50 km) en 2018 (32.977,60 km). Ook het aantal
unieke personeelsleden dat minstens eenmaal met de fiets naar het werk is gekomen, is
gestegen naar 53 personeelsleden (ter vergelijking: in 2019  46 personeelsleden en in 2018 44
personeelsleden).

Actie: A-2.6.5.: Via het geven van incentives stimuleren we een duurzaam
verplaatsingsgedrag bij bewoners, bedrijven
Via het geven van incentives stimuleren we een duurzaam verplaatsingsgedrag bij bewoners, bedrijven en scholen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De uitwerking van deze actie wordt verschoven naar 2021.

Actie: A-2.6.7.: We nemen onze rol op bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan
en vertalen dit lokaal in actie
We nemen maximaal onze rol op binnen de vervoerregioraad Limburg bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan
en vertalen dit lokaal in actieplannen volgens het STOP-principe.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het bestuur neemt met zijn politieke en ambtelijke afvaardiging in de
vervoerregioraad (VVRR) Limburg actief deel aan de opmaak van het OV-plan 2021 (korte
termijn) en de regionaal mobiliteitsplan (RMP) dat acties voorziet op middellange en lange
termijn.
Het ontwerp OV-plan 2021 met bepaling van het netwerk (kernnet – aanvullend net en
vervoer op maat), frequenties en amplitudes, haltes en kwaliteitseisen werd binnen de
werkgroepen van de VVRR voorbereid. Het werd door de VVRR voorlopig goedgekeurd, in
september door de gemeenteraad geadviseerd en vervolgens door de VVRR definitief
vastgesteld. Een Request for Information werd uitgevoerd voor de detaillering en praktische
uitvoering van het VOM (vervoer op maat) mogelijk te maken.
Binnen het RMP werd de oriëntatienota voor het regionaal mobiliteitstplan (RMP) uitgewerkt
en goedgekeurd. Voor de verdere opmaak van het plan werd door de VVRR in het najaar een
brede (digitale) participatiecampagne doorlopen. In een parallel traject werd de aanzet
genomen om het luik logistiek via de werkgroepen uitgebreid met de logistieke stakeholders
uit te werken. In het vierde kwartaal werd de opmaak van het RMP tijdelijk opgeschort om op
vraag van de Vlaamse overheid prioritair het VOM tot op detailniveau verder uit te werken.
Deze detaillering loopt door in het voorjaar 2021.

Actieplan: AP-2.7.: Ondernemende stad
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Op 31/12/2020 waren er 1.990 ondernemingen met een maatschappelijke zetel in
Herk-de-Stad. Ter vergelijking: op 31/12/2019 bedroeg dit cijfer 1.861 ondernemingen.
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2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.755 5.050 5.050

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -1.755 -5.050 -5.050

Investeringen
Financiering

Actie: A-2.7.1.: Realisatie van de uitbreiding van industrieterrein Daelemveld.
Realisatie van de uitbreiding van industrieterrein Daelemveld.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het RUP Daelemveld werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Kort
daarop werden 2 procedures bij de Raad van State opgestart. De ontwikkeling van het terrein
door de LRM werd on hold gezet tot er een uitspraak volgt van Raad van State. In tussentijd
werd een akkoord gesloten met een bezwaarindiener tot het tekenen van een dading, deze
werd echter nooit ondertekend. De beslissing van de Raad van State wordt afgewacht.

Actie: A-2.7.2.: We ondersteunen de middenstandsraad bij de organisatie van
promotionele acties voor de lokale midden
We ondersteunen de middenstandsraad bij de organisatie van promotionele acties voor de lokale middenstand en
horeca.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Er worden meer en meer taken van het Dagelijks Bestuur van de HMR vzw
overgeheveld, opgezocht en uitgewerkt door de ambtenaar Lokale Economie. Ook gebeurt de
meeste aanzet tot initiatieven vanuit de dienst Lokale Economie.
Voorbeelden:
1. Het grootschalig impactonderzoek Co-rona bij de ondernemers, handelaars, horeca, vrije
beroepers en dienstverleners uit Herk-de-Stad
2. Fietskoeriers voor de handelaars en horeca tijdens de eindejaarsperiode 2020
3. Opstart website shoppeninherk.be.
4. Verdeling herbruikbare linnen winkeltassen.
5. Pakketbox ter ondersteuning van de lokale handelaren.
6. Initiatief Het Starterspakket ®.
7. Onderzoek naar de mogelijke digitalisering van de cadeaucheques van de Herkse
Middenstandsraad vzw.
8. Braderie 2021.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 1.540 1.540

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -1.540 -1.540

Investeringen
Financiering
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Actie: A-2.7.3.: Startende ondernemers ontvangen een korting op hun KI.
Startende ondernemers ontvangen een korting op hun KI.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het ontwerp van reglement is in de loop van de tweede helft van 2020
meermaals besproken binnen de schoot van het college. Op het schepencollege van 14
december 2020 werd het ontwerpreglement voor het aanslagjaar 2022 goedgekeurd dat ter
advies aan de Vlaamse belastingsdienst en de Middenstandsraad voorgelegd zal worden en
dit op basis van de concrete en volledige gegevens voor het jaar 2020.

Actie: A-2.7.4.: We faciliteren pop-ups, repair-cafés, korte - keten voor zover ze niet
storend zijn voor de huidige
We faciliteren pop-ups, repair-cafés, korte - keten voor zover ze niet storend zijn voor de huidige handelszaken.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Onder impuls van de uitbaters van Bee@denhof ging op 1 oktober Buurderij
Herx van start op de terreinen van basis- en tienerschool Herx. Een 20-tal lokale en regionale
producenten engageren zich om via een systeem van korte keten hun producten aan te
bieden.

Actie: A-2.7.5.: We installeren een specifiek aanspreekpunt in de vorm van een
ondernemersloket met een doorverwijsfu
We installeren een specifiek aanspreekpunt in de vorm van een ondernemersloket met een doorverwijsfunctie naar
Unizo e.a.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het specifiek aanspreekpunt werd 'geïnstalleerd' en op regelmatige basis
worden de Herkse ondernemers (in de ruime zin van het woord) via e-mail geïnformeerd over
zaken allerhande (coronamaatregelen, nuttige acties, financiële stimulansen (federaal,
Vlaams), ...) Veel informatie wordt uitgewisseld tussen diensten Lokale Economie over het
Vlaamse landschap, VVSG, UNIZO, ...

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 1.010 1.010

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -1.010 -1.010

Investeringen
Financiering

Actie: A-2.7.6.: We werken mee aan een systeem waarbij landbouwgrond op
structurele en duurzame wijze ter beschikking
Samen met De Landgenoten ontwikkelen we een systeem waarbij landbouwgrond op een structurele en duurzame
manier ter beschikking wordt gesteld van lokale bioboeren.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Uitvoering is voorzien voor 2021-2022.
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Actie: A-2.7.7.: We denken na over een 'ondernemersplan' samen met de Herkse
ondernemers en dit met externe begeleidi
We denken na over een 'ondernemersplan' samen met de Herkse ondernemers en dit met externe begeleiding.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Vanuit de dienst Lokale Economie wordt de Financiële dienst geïnformeerd
over de bedrijven die opgestart worden / werden in 2020 om de nodige informatie te kunnen
opmaken en de vrijstelling van onroerende voorheffing te kunnen geven via de Vlaamse
Overheid / Belastingsdienst.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.755 2.500 2.500

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -1.755 -2.500 -2.500

Investeringen
Financiering

Actie: A-2.7.8.: We stellen het openbaar domein ter beschikking voor het inrichten van
'terrassen'  met respect voor
We blijven inzetten op het ter beschikking stellen van openbaar domein voor het inrichten van 'terrassen' binnen de
contouren van het bestaande terrasreglement maar met respect voor de zwakke weggebruiker.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Aanvragen voor seizoensgebonden terrassen worden steeds afgetoetst aan
het geldende reglement. Jaarlijks komen er nieuwe aanvragen binnen.
Op basis van de beslissing van de  GR dd.12/10/2020 kan omwille van de coronamaatregelen
een afwijking op het reglement toegestaan worden waardoor de terrassen op openbaar
domein in de winterperiode 2020-2021 in gebruik mogen blijven. Deze maatregelen hebben
weinig kunnen bijbrengen gezien de hersluiting van de horeca sedert 19/10/2020.
Om de heropening van horecazaken in het kader van de COVID-19 maatregelen te
vergemakkelijken, is tijdelijk voor de plaatsing van overdekte en niet overdekte terrassen geen
omgevingsvergunning vereist, tot 31 maart 2022.

Actie: A-2.7.9.: We vragen slechts eenmaal de gegevens op bij de ondernemers.
We hanteren het principe van de unieke gegevensinzameling het zogenaamde 'only once principe' waarbij we slechts
eenmaal de gegevens opvragen bij de ondernemer. We maken maximaal en proactief gebruik van alle
informatiebronnen die ter beschikking zijn om zo ondernemers te ontlasten.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De gegevens werden reeds verzameld maar kunnen op elk ogenblik geupdatet
worden door de bedrijven of vanuit de toegang tot de Kruispuntbank der Ondernemingen
door de dienst Lokale Economie (dan wel zelf door de dienst te updaten). Ondernemers
kunnen ook zelf hun gegevens updaten, toevoegen of verwijderen. Het is enkel wachten op de
nieuwe website om alles orderlijker en overzichtelijker te maken dan dat dit op vandaag is.
Dan wordt de volledig geupdate lijst geimporteerd.
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Actie: A-2.7.10.: Bij wegenis- en rioleringswerken, bij evenementen en bij
wegomleidingen waken we over een maximale b
Bij wegenis- en rioleringswerken, bij evenementen en bij wegomleidingen waken we over een maximale
bereikbaarheid van de ondernemers.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Bij ingrijpende wegenwerken worden handelaars apart geïnformeerd en in
overleg met de diensten wordt bekeken welke maatregelen er genomen moeten worden om
de bereikbaarheid van de handelszaken te garanderen. Het voorbije kwartaal is hiervoor niets
specifiek gebeurd.

Actie: A-2.7.11.: We zetten tweejaarlijks bedrijven die concrete
duurzaamheidsmaatregelen nemen in de kijker.
Onder de noemer "lokale helden voor globale doelen" zetten we tweejaarlijks bedrijven die concrete
duurzaamheidsmaatregelen nemen in de kijker.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Samen met tientallen andere Vlaamse steden en gemeenten viert Herk-de-
Stad die verjaardag. Daarom wordt in september een bedrijf uit Herk-de-Stad dat bijdraagt
aan een duurzame samenleving in de kijker gezet. Dat bedrijf wordt het lokale gezicht van de
17 mondiale doelstellingen.

We zoeken lokale helden!
Is jouw bedrijf bezig met thema’s als armoede, gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs,
vrede, gelijkheid, consumptie of mondiale samenwerking? Dan ben jij ongetwijfeld een
duurzame held! Stel je kandidaat via communicatie@herk-de-stad.be 1 mei.

Beleidsdoelstelling: BD-3: Herk-de-Stad,duurzame stad
2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 21.998 36.481 36.451

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -21.998 -36.481 -36.451

Investeringen
Uitgaven 14.860 40.000 65.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -14.860 -40.000 -65.000

Financiering

Actieplan: AP-3.1.: Verkleinen eigen ecologische voetafdruk door stapsgewijs onze hele
interne werking te vergroenen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.202 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -2.202 -5.000 -5.000

Investeringen
Uitgaven 14.860 40.000 65.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -14.860 -40.000 -65.000

Financiering
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Actie: A-3.1.1.: 30% van onze energiebehoeften in gemeentelijke gebouwen zelf
produceren op duurzame wijze.
Tegen 2025 produceren we 30% van onze energiebehoeften in gemeentelijke gebouwen zelf op duurzame wijze.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Fluvius heeft op 4 september 2020 het energiezorgplan voorgesteld.
Hieruit blijkt dat er een potentieel is om op een aantal gemeentelijke gebouwen zonnepanelen
te plaatsen.
In 2021 zullen er dan ook op 2 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen geplaatst worden.
Er wordt opdracht gegeven aan de technische dienst om een aanbesteding op te starten.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 0 0 25.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -25.000

Financiering

Actie: A-3.1.2.: We duiden binnen de technische dienst een energieverantwoordelijke
aan.
Binnen de technische dienst wordt een energieverantwoordelijke aangeduid die jaarlijks het energieverbruik van de
eigen gebouwen opvolgt en het beleid adviseert in het nemen van maatregelen zodat de voetafdruk van de
gemeentelijke gebouwen in 2025 lager ligt dan in 2019.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Nieuwe deskundige patrimonium gestart 1/12/2020. Overdracht van dienst
milieu naar TD voorzien voorjaar 2021 na inwerkperiode.

Actie: A-3.1.3.: Stimuleren van rationeel energie- en waterverbruik in gemeentelijke
gebouwen door interne milieuzorg
Stimuleren van rationeel energie- en waterverbruik in gemeentelijke gebouwen door interne milieuzorg op te zetten
en door sensibiliserende acties voor het personeel op te zetten. Vb.: dikke truiendag, wereldwaterdag…

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van personeelsverschuiving op de dienst leefmilieu is deze actie
uitgesteld.

Actie: A-3.1.4.: We voeren, waar mogelijk en zinvol, een duurzaamheidstest en
duurzaamheidscriteria in voor onze aank
We voeren vanaf 2020 waar mogelijk en zinvol een duurzaamheidstest in voor onze aankopen en we nemen
duurzaamheidscriteria op in onze aanbestedingen gebaseerd op "Duurzame Overheidsopdrachten" van de Vlaamse
overheid en dit vanaf de intentie tot aankoop van elk product of elke dienst.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Bij grote aankopen wordt rekening gehouden met een duurzaamheidstoets.
Bij kleine aankopen is dit onmogelijk.
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Actie: A-3.1.5.: Bestrijden van zwerfvuil
Bestrijden van zwerfvuil door in te zetten op mobiele camera’s, het nemen van structurele maatregelen, het
goedkeuren van gepaste reglementen, om op deze manier het sluikstorten te voorkomen en sluikstorters op te
sporen en te sanctioneren.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De camera's zijn op 30/06/20 in gebruik genomen en worden ingezet op het
openbaar domein.
De technische dienst van Herk-de-Stad staat in voor de plaatsing en de technische controle.
De politie controleert de beelden en maakt de nodige pv's over aan de GAS-ambtenaar.

Er zijn wel wat problemen omtrent de batterijduur van de camera's. Dit bemoeilijkt de inzet
van de camera's. Er is overleg tussen de leverancier, de technische dienst, de dienst leefmilieu
en de politie om dit probleem aan te pakken.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.202 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -2.202 -5.000 -5.000

Investeringen
Uitgaven 14.860 40.000 40.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -14.860 -40.000 -40.000

Financiering

Actie: A-3.1.6.: We voorzien i.s.m. partners publieke drinkwaterfonteinen ter promotie
van het gebruik van leidingwat
We voorzien i.s.m. diverse partners drinkwaterfonteinen in de publieke ruimte ter promotie van het gebruik van
leidingwater als drinkwater bij de bevolking.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De dienst leefmilieu bekijkt de mogelijkheden van toegankelijke punten. Maar
drinkwaterfonteinen zijn in kader van de coronacrisis wel af te raden.

Actie: A-3.1.7.: Gemeentelijke activiiteiten en evenementen worden op een duurzame
manier georganiseerd.
Gemeentelijke activiiteiten en evenementen worden op een duurzame manier georganiseerd.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Wegens corona zijn de voorbereidende besprekingen stopgezet.

Actieplan: AP-3.2.: Algemene gemeentelijke CO2-reductie van 20% tegen 2025
We realiseren dit door het nemen van gepaste maatregelen en door het betrekken van de verschillende interne en externe
stakeholders.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In het klimaatrapport is opgenomen dat de CO²-emissies in 2018 in Herk-de-Stad
54.098 ton bedroegen.
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2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 5.153 13.660 12.070

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -5.153 -13.660 -12.070

Investeringen
Financiering

Actie: A-3.2.1.: We zetten via diverse acties in op een verlaging van het
energieverbruik bij de burger.
Inzetten op een verlaging van het energieverbruik bij de burger. Organiseren van infoavonden, workshops,
sensibiliseringscampagnes. Ontwikkelen van een integrale energieaanpak op wijkniveau, samenaankoopacties  bij
lokale handelaars ondersteunen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Via het wooninfopunt en publicaties in de gemeentelijke informatiekanalen
wordt permanent informatie gegeven over energiebesparende acties en bijhorende premies.
Infoavonden werden door de coronamaatregelen tijdelijk on hold gezet. Herk-de-Stad heeft
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Energiehuis Duwolim. We zijn ook
partnergemeente van Dubolimburg. Dubolimburg vzw adviseert en begeleidt particulieren en
gemeenten op het vlak van duurzaam bouwen, renoveren en wonen. Burgers worden indien
nodig doorverwezen naar het energiehuis of Dubolimburg. Op 26/10/2020 organiseert WWL
in samenwerking met het Energiehuis Limburg een infosessie: ‘De digitale elektriciteitsmeter’.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.325 12.070 12.070

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -2.325 -12.070 -12.070

Investeringen
Financiering

Actie: A-3.2.2.: Experimenteren met diverse bloemenweides, volkstuintjes en
sneukelhagen in overleg met de plaatselij
Experimenteren met diverse bloemenweides, volkstuintjes en sneukelhagen in overleg met de plaatselijke imkers.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De technische dienst bekijkt de mogelijkheid om in het voorjaar van 2021 een
bloemenweide in te zaaien in het Olmenhof. Er zal door de dienst leefmilieu extra
insectenhotels worden aangekocht om op diverse locaties te plaatsen. De dienst omgeving
bekijkt of het mogelijk is om opnieuw een aanvraag in te dienen voor de overkapping van de
bijenkasten in het Olmenhof.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.328 1.090 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -2.328 -1.090 0

Investeringen
Financiering
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Actie: A-3.2.3.: We onderzoeken de mogelijkheden van autodelen
We onderzoeken de mogelijkheden van autodelen waarbij het gemeentebestuur voor een verzekerde afname zorgt,
maar dezelfde voertuigen beschikbaar zijn voor Herkenaren.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Op 30 november 2020 werd de mogelijke voorstellen tot autodelen op de
agenda van het college geplaatst. Dit punt werd verdaagd.
Er moet onderzoek gebeuren of er voldoende interesse is naar autodelen in Herk-de-Stad.
In januari zal er nog verder overleg gebeuren met partners inzake het autodelen project.
Ook kan er gebruik gemaakt worden van het lokaal energie- en klimaatpact tussen de
Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten om dit toch te faciliteren in onze
gemeente. Zo kunnen we de Herkse bevolking warm maken voor autodelen en voor elektrisch
rijden.

Actie: A-3.2.4.: Duurzaamheidsprincipes worden verankerd in gemeentelijke
subsidiereglementen en dragen bij tot duurz
We verankeren geleidelijk aan duurzaamheidsprincipes in nieuwe en vernieuwde gemeentelijke subsidiereglementen
en stimuleren op die manier duurzaam gedrag bij verenigingen en clubs.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Er wordt in 2021  samengezeten met de afdeling vrije tijd om de
mogelijkheden te onderzoeken welke aanpassingen wenselijk zijn.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 500 500 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -500 -500 0

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP-3.3.: We versterken het draagvlak voor de solidariteit met de
ontwikkelingslanden in het Zuiden

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 14.643 17.821 19.381

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -14.643 -17.821 -19.381

Investeringen
Financiering
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Actie: A-3.3.1.: Mix van informerende, sensibiliserende en ondersteunende acties in
een brede samenwerking met uiteen
We blijven via een mix van informerende, sensibiliserende en ondersteunende acties in een brede samenwerking met
uiteenlopende partners werken aan een breed lokaal draagvlak voor het Zuiden.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van corona is de werking van de Wereldraad stil gevallen. Er zijn dus
geen acties ontwikkeld.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 1.500 3.060

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -1.500 -3.060

Investeringen
Financiering

Actie: A-3.3.2.: We gebruiken en promoten op een actieve manier fairtrade en korte-
keten producten bij zoveel mogelij
We gebruiken en promoten op een actieve manier fairtrade en korte-keten producten bij zoveel mogelijk eigen
evenementen en activiteiten.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van corona werden voorziene evenementen geannuleerd en zijn er
geen nieuwe activiteiten georganiseerd. We hebben wel in plaats van het nieuwjaarsfeest
voor het personeel een Kerstgeschenk aangeboden aan iedereen van het gemeentebestuur +
de mandatarissen. Ze konden kiezen tussen pakketten van de wereldwinkel of enkele
evenwaardige pakketten van lokale ondernemers. Er werden 200 pakketten aangekocht en
verdeeld.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 816 816

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -816 -816

Investeringen
Financiering
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Actie: A-3.3.3.: Erkende lokale ngo-verenigingen worden ondersteund in hun werking.
Erkende lokale ngo-verenigingen worden ondersteund in hun werking.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De jaarlijkse werkingssubsidies voor de projecten in het Zuiden van de
erkende lokale ngo's werden toegekend op het schepencollege van 7 december 2020. De
werking van de Wereldraad werd omwille van corona stopgezet

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 12.603 12.603 12.603

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -12.603 -12.603 -12.603

Investeringen
Financiering

Actie: A-3.3.4.: Studenten kunnen voor een werkstage binnen hun studies een beroep
doen op een financiële tussenkomst
Studenten kunnen voor een werkstage binnen hun studies een beroep doen op een financiële tussenkomst.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Er zijn in 2020 geen aanvragen ingediend.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 862 862

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -862 -862

Investeringen
Financiering

Actie: A-3.3.5.: We besteden jaarlijks 2000€ aan noodhulp en/of de ondersteuning van
een structureel ontwikkelingspro
We besteden jaarlijks 2000€ aan noodhulp en/of de ondersteuning van een structureel ontwikkelingsprogramma van
een algemeen erkende ngo.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het jaarlijkse noodfonds van 2040 euro werd verdeeld tussen Sint-Vincentius
(Herk-de-Stad) en Unicef België.  Schepencollege 21 december 2020.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.040 2.040 2.040

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -2.040 -2.040 -2.040

Investeringen
Financiering
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Beleidsdoelstelling: BD-4: Herk-de-Stad, bruisende stad
2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 139.957 185.999 269.026

Ontvangsten 74.466 77.952 95.632

Saldo -65.491 -108.047 -173.394

Investeringen
Uitgaven 10.722 54.800 59.800

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -10.722 -54.800 -59.800

Financiering

Actieplan: AP-4.1.: Ontmoeting en ontwikkeling zijn onze twee belangrijkste
kernwaarden voor ons cultuur- en jeugdbeleid

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 44.037 68.584 156.111

Ontvangsten 47.446 53.150 70.380

Saldo 3.409 -15.434 -85.731

Investeringen
Uitgaven 2.690 4.800 4.800

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -2.690 -4.800 -4.800

Financiering

Actie: A-4.1.1.: Naast het Sint-Maartenfeest organiseren we vooral in de zomerperiode
een aantal kleinschalige evenem
Naast het Sint-Maartenfeest organiseren we vooral in de zomerperiode een aantal kleinschalige evenementen waarbij
Herkenaren elkaar op een gezellige manier kunnen ontmoeten.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van de verstrenging van de coronamaatregelen in de loop van juli
werd de corona proof versie van Herk Geniet (voorzien voor zondag 30 augustus) ook
afgelast.

Een klassiek Sint-Maartenfeest was omwille van corona sowieso niet mogelijk. Er werd een
alternatief uitgewerkt voor een kleinere activiteit in ieder kerkdorp, maar de verstrengde
maatregelen vanaf half oktober lieten ook dit alternatief niet toe. (SC 19/10)

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 3.000 3.000 33.660

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -3.000 -3.000 -33.660

Investeringen
Financiering
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Actie: A-4.1.2.: We sluiten ons aan bij de UITpas.
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.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Onder begeleiding van Publiq is een stappenplan uitgewerkt met doel vanaf
april 2021 te starten met de UITpas in Lummen en Herk-de-Stad. Er zijn daarvoor twee
intergemeentelijke werkgroepen opgericht. De nodige hardware en kaartlezers zijn besteld.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 1.000 4.200

Ontvangsten 18.680 18.680 0

Saldo 18.680 17.680 -4.200

Investeringen
Uitgaven 2.690 4.800 4.800

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -2.690 -4.800 -4.800

Financiering

Actie: A-4.1.3.: De dienst cultuur/jeugd organiseert jaarlijks minstens twee activiteiten
waarin gemeenschapsvorming
De dienst cultuur/jeugd organiseert jaarlijks minstens twee activiteiten waarin gemeenschapsvorming centraal staat.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van corona zijn er geen activiteiten doorgegaan. Alles wat er gepland
stond, wordt verplaatst naar 2021. We hebben bijgevolg in het jaar 2021 slechts één activiteit
op poten kunnen zetten.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 400 3.000 12.557

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -400 -3.000 -12.557

Investeringen
Financiering
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Actie: A-4.1.4.: Projecten van clubs, verenigingen e.a. met bijzondere uitstraling voor
Herk-de-Stad komen in aanmerk
Projecten van clubs, verenigingen e.a. met bijzondere uitstraling voor Herk-de-Stad komen in aanmerking voor een
projectsubsidie

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Geen aanvraag ontvangen. De hervorming van het projectreglement was de
voorbije maanden niet prioritair.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 510 510

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -510 -510

Investeringen
Financiering

Actie: A-4.1.5.: Het tweejaarlijkse Cultuurgala is hèt ontmoetingsmoment voor het
lokale socio-culturele werkveld.
Tijdens het tweejaarlijkse Cultuurgala worden zowel bijzondere culturele verdiensten als inzet van vrijwilligers in de
kijker geplaatst. Het Cultuurgala wordt hèt ontmoetingsmoment voor het lokale socio-culturele werkveld.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het gaat over een nieuw initiatief ter vervanging van de cultuurprijs en het
feest van de vrijwilliger. De activiteit is voorzien voor 2021.

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Gemeente en OCMW (0207.467.162 / 0212.218.083)



Actie: A-4.1.6.: We zorgen voor een gevarieerd creatief kinderaanbod tijdens de
schoolvakanties
De dienst cultuur/jeugd zorgt in afstemming met de dienst sport en de buitenschoolse kinderopvang voor een
gevarieerd creatief kinderaanbod tijdens de schoolvakanties

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Aanbod  krokusvakantie.
24-26 februari: Herk got Talent van 09u tot 16u30, leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 25 euro
TOTAAL: 26 kinderen

27 & 28 februari: Later als ik groot ben  van 10u tot 12u, leeftijd 4 tem 6 jaar, prijs 4 euro
TOTAAL: 15 kinderen

28 februari Toy Story 4 van 14u tot 16u, leeftijd van 4 tem 12 jaar, prijs 4 euro
TOTAAL: 92 kinderen

Omwille van corona zijn er in de paasvakantie geen activiteiten meer georganiseerd, maar is
er wel een doe-boekje ontwikkeld en we hebben online een wandel-bingospel verdeeld en een
politie-zoekspel.
Voor de jeugdverenigingen organiseerden we een battle met tal van opdrachten waarbij de
winnaar (na corona) een groepsfeest heeft gewonnen.

Voor de grote vakantie hebben we ingetekend op een groepsaankoop van 'Blijf in uw Buurt'-
boek. Dit is een boek vol activiteiten voor alle kinderen tot 12 jaar.

Het aanbod voor de paasvakantie, de fruitsappenfuif e.a. geplande activiteiten zijn allemaal
geannuleerd omwille van corona.
Tijdens de zomervakantie is er elke week een aanbod geweest voor verschillende doelgroepen.

Tijdens de maand juli heeft Speelpleinwerking Kameleon activiteiten voorzien in een
bubbelwerking.
In de maand augustus is er door de dienst cultuur/jeugd in een aanbod voorzien. De opkomst
voor de verschillende kampen was telkens beperkt.
Van maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 augustus - kleuterkamp -10 kleuters, prijs 25 euro
Van maandag 10 t.e.m vrijdag 14 augustus - kinderpaleis voor kinderen van 6 - 12 jaar - 25
kinderen, prijs 25 euro
Op dinsdag 18 augustus: workshop handlettering voor tieners - 6 tieners , prijs 4 euro
Op donderdag 20 augustus: bake off met tieners - 8 tieners, prijs 4 euro
Van maandag 24 t.e.m. 28 augustus: kunstkamp voor kinderen van 6-12 jaar- 11 kinderen,
prijs 25 euro

Aanbod herfstvakantie en kerstvakantie:
Herfstkamp van 3 november t.e.m 5 november van 13u30 tot 16u30 voor 20 kinderen tussen
6-11 jaar, prijs 12 euro
Vrijdag 6 november film 'Huisdiergeheimen' van 14u tot 16u voor 11 kinderen in lokaal 11,
prijs 4 euro
Kerstkamp van 21 december tot 23 december van 13u30 tot 16u30 voor 20 kinderen tussen 6-
11 jaar, prijs 12 euro
Donderdag 24 december Kerstfilm van 14u tot 16u voor 25 kinderen in de grote zaal, prijs 4
euro
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2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 4.272 5.100 5.100

Ontvangsten 3.187 1.500 0

Saldo -1.085 -3.600 -5.100

Investeringen
Financiering
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Actie: A-4.1.7.: De Markthallen mikt met haar programmatie op een ruim publiek.
De Markthallen mikt met haar programmatie op een ruim publiek.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Door corona zijn er maar een beperkt aantal voorstellingen doorgegaan in
2020:

-Vrijdag 10 januari: Murderballads (try-out) met Lady Linn, Gregory Frateur, Stijn Meuris, ... -
176 bezoekers
-Zondag 9 februari: Baerts & Van Hoecke in concert = klassieke muziek - 117 bezoekers
-Zaterdag 29 februari: Circus Ronaldo, uitverkocht met 300 bezoekers
-Zondag 8 maart: De kleine vuurtorenwachter = familievoorstelling was uitverkocht met 80
bezoekers

Geannuleerd:
-Vrijdag 13 maart: Winterland '76: The Beatles na The Beatles (try-out) annulatie (verhuist
outdoor naar 2 juli 2020)
-Donderdag 2 april: Tiny Legs Tim annulatie (werd verhuisd naar 17 september 2020)
-Donderdag 30 april: Raymond van het Groenewoud annulatie (verhuist naar 3 september
2020)
-Donderdag 14 mei: Willy Sommers annulatie (verhuist naar 11 februari 2021)
-Donderdag 25 juni: Prieelconcert met Lost Heroes annulatie (verhuist naar zomer 2021)
-Zaterdag 27 juni: Snurken in ’t park annulatie (verhuist naar zomer 2021)
-Donderdag 2 juli: Winterland '76 annulatie (verhuist naar voorjaar 2022; alle mensen hebben
hun tickets terugbetaald gekregen)
-Donderdag 3 september: Raymond van het Groenewoud annulatie (verhuist naar 6 mei 2021)
-Donderdag 17 september: Tiny Legs Tim. Het eerste coronaproof concert gaat door met 50
enthousiaste bezoekers!

Voor het najaar is er een coronaproof progamma samengesteld voor max. 100 personen dat
ons vooropgestelde programma vervangt. Helaas is er geen enkele voorstelling van kunnen
doorgaan wegens een tweede lockdown:

-Donderdag 8 oktober: Jan De Smet en Lien Van de Kelder met Smartschade annulatie
(verhuist naar 18 november 2021)
-Zaterdag 31 oktober: Stijn Meuris met Tirade 4 (try-out) annulatie (verhuist naar 20 februari
2021)
-Woensdag 11 november: Familievoorstelling 'Dierendorpje' annulatie (verhuist naar 8 maart
2021)
-Donderdag 17 november: Mentalist Piet Kusters annulatie (verhuist naar 25 maart 2021)
-Donderdag 26 november: LeNoise annulatie (verhuist naar 27 februari 2021)
-Zaterdag 19 december: Magische kampvuurhalen aan het kasteel in Donk annulatie (verhuist
naar 13 maart 2021)
-Donderdag 14 januari 2021: Guido Belcanto, Isabelle A en Klaas Delrue met een tribute aan
Bobbejaan Schoepen annulatie (wordt niet verplaatst, tickethouders hebben hun geld
teruggekregen).

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 13.876 25.000 42.840

Ontvangsten 13.813 20.000 35.700

Saldo -63 -5.000 -7.140

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-4.1.8.: Kunstenaars uit uiteenlopende disciplines tonen hun werk in De
Markthallen.
Kunstenaars uit uiteenlopende disciplines tonen hun werk in De Markthallen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De voorziene tentoonstellingen worden verplaatst naar een later moment
wegens de COVID-19 maatregelen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 494 1.924 1.924

Ontvangsten 740 1.020 1.020

Saldo 246 -904 -904

Investeringen
Financiering

Actie: A-4.1.9.: Senioren ontmoeten elkaar tijdens de winterse muzieknamiddagen van
De Markthallen en De Cirkel.
Senioren ontmoeten elkaar tijdens de winterse muzieknamiddagen van De Markthallen en De Cirkel.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Op 24 januari en 21 februari mochten we Danny fabry nog verwelkomen met
een vol huis van 240 senioren. De voorstelling van 20 maart en de 3 data in het najaar hebben
we helaas moeten afgelasten. Er is nog geen nieuwe datum geprikt om terug te starten met
deze voorstellingen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 3.785 3.050 10.200

Ontvangsten 3.840 3.750 11.220

Saldo 55 700 1.020

Investeringen
Financiering

Actie: A-4.1.10.: Buren, vrienden, familie… genieten tijdens de huiskamerconcerten van
lokaal muzikaal talent.
Buren, vrienden, familie… genieten tijdens de huiskamerconcerten van lokaal muzikaal talent.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De huiskamerconcerten zijn helaas niet kunnen doorgaan in 2020 wegens
corona.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 0 6.120

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -6.120

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Gemeente en OCMW (0207.467.162 / 0212.218.083)



Actie: A-4.1.11.: Leerlingen (basis & middelbaar) maken tijdens het schooljaar kennis
met uiteenlopende kunstvormen.
Leerlingen (basis & middelbaar) maken tijdens het schooljaar kennis met uiteenlopende kunstvormen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Volgende schoolvoorstellingen hebben plaatsgevonden in 2020:

21/01/2020: Stapman door Blauwhuis 2x: 341 leerlingen
4/02/2020: Ongekende evidenties door Rode Boom: 349 leerlingen
6/02/2020: English Theatre Company 2x: 210 leerlingen
2/03/2020: Dethleff van Die Mannschaft 2x: 440 leerlingen (heeft de school zelf betaald)
5/03/2020: Johnyboy door Elena Peeters 2x: 296 leerlingen (heeft de school zelf betaald)

Volgende voorstellingen zijn afgelast wegens corona:

28/04/2020: De rattenvanger door Ida Van Dril 2x (verwacht aantal leerlingen was ca 400)
7/05/2020: Getikt! door Percussive  1 x
8/05/2020: Getikt! door Percussive 2x (verwacht aantal leerlingen was ca 800 voor de 3
shows samen)
22/10/2020: Een Jihad van Liefde (verwacht aantal leerlingen was ca 310) (verhuist naar 01
februari 2022)
10/11/2020: Meneer Lihn 2x (verwacht aantal leerlingen was ca 440) (verhuist naar 08
februari 2022)
17/11/2020: Michael Schack 2x (verwacht aantal leerlingen was ca 400) (verhuist naar
schooljaar 2021-2022; datum nog overeen te komen)
19/11/2020: Piet Kusters (verwacht aantal leerlingen was ca 350) (verhuist naar 25 maart
2021)

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 7.306 11.000 24.000

Ontvangsten 5.448 8.200 22.440

Saldo -1.859 -2.800 -1.560

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Gemeente en OCMW (0207.467.162 / 0212.218.083)



Actie: A-4.1.12.: De Markthallen biedt i.s.m. Vormingplus Limburg en andere partners
een gevarieerd vormingsaanbod aan
De Markthallen biedt i.s.m. Vormingplus Limburg en andere partners een gevarieerd vormingsaanbod aan.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Door corona zijn er maar een beperkt aantal vormingen kunnen doorgaan in
2020:

Voorjaar 2020:
12/02: Snelle en gezonde lunchboxes (8 deelnemers)
03/03+10/03 19:30: Vlug en goed poetsen, het kan (14 deelnemers)
22/04 19:30: Upcycling: geef rubber en leer een nieuw leven (annulatie)
06/05+13/05 19:30: Massage van hoofd tot schouders (annulatie)

Najaar 2020:
15/09-22/09-29/09-06/10 19:30: Leren mediteren (volzet met 12 deelnemers)
14/10/2020 19:30: Herstel je kleding zonder naaimachine (annulatie)
17/11/2020 19:30: Wat kan rugpijn je vertellen? (annulatie)
18/11/2020 19:30: Massage van hoofd tot schouders (annulatie voor de 2de keer)
25/11/2020 19:30: Upcycling: geef rubber en leer een nieuw leven (annulatie voor de 2de
keer)
16/11-31/05/21: De Herkse wandelcentrale. Een coronaproof projectje waarin we mensen uit
Herk helpen zoeken naar een wandelmaatje.
1/12/2020 19:30: Arm zijn, je eigen schuld? = gratis lezing (annulatie)

Actie: A-4.1.13.: Speelpleinwerking Kameleon kan rekenen op een actieve
ondersteuning vanuit de dienst cultuur/jeugd.
Speelpleinwerking Kameleon kan rekenen op een actieve ondersteuning vanuit de dienst cultuur/jeugd.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Na de aangepaste zomerwerking, werd in september de subsidie van
speelpleinwerking Kameleon uitbetaald met een surplus voor de geleden coronaschade.
De verzekeringspolis van speelpleinwerking is aangepast. De deelnemers vallen vanaf nu
onder de polis van het gemeentebestuur.
De verdere samenwerking verloopt vlot.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 6.106 8.000 8.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -6.106 -8.000 -8.000

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-4.1.14.: We bieden allerlei vormen van jongerencultuur podiumkansen aan.
De dienst cultuur/jeugd neemt deel aan Vlaamse initiatieven en organiseert eigen activiteiten om allerlei vormen van
jongerencultuur podiumkansen te bieden.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van Covid-19 was het niet mogelijk om activiteiten te organiseren.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 260 2.000 7.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -260 -2.000 -7.000

Investeringen
Financiering

Actie: A-4.1.15.: We organiseren samen met lokale partners enkele
belevingsactiviteiten waarmee we aspecten uit de lok
We organiseren in een breed lokaal samenwerkingsverband met uiteenlopende partners enkele belevingsactiviteiten
waarmee we aspecten uit de lokale volkscultuur in de kijker plaatsen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In november lanceerden we een Herkse jenever en knopen daarbij aan bij de
aloude Herkse traditie van het jeneverstoken. We brachten 240 flessen op de markt waar er
inmiddels 150 van verkocht zijn, zonder dat we de jenever konden aanbieden op
evenementen. Dit is een slechts een eerste actie. Er volgen er nog de komende jaren.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 4.538 5.000 0

Ontvangsten 1.739 0 0

Saldo -2.799 -5.000 0

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP-4.2.: De bib is zowel een laagdrempelig informatie- en kenniscentrum als
een toegankelijke ontmoetingsplek
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: In 2020 is het aantal uitleningen en verlengingen in de bibliotheek gedaald van
113.243 in 2019 naar 77.737 in 2020 (daling met 31%). Uiteraard stellen we hier een grote impact
vast van de coronacrisis die er onder andere toe heeft geleid dat de bibliotheek gedurende een lange
periode in 2020 gesloten was. Ook het aantal uitleners zelf is gedaald van 5.016 in 2019 naar 4.481
in 2021 (daling met 11%).

Langs de andere kant is het aantal unieke bezoekers en het aantal unieke zoekacties op de
bibliotheekwebsite gestegen van respectievelijk 11.863 en 28.343 in 2019 naar 15.427 en 63.579 in
2020. Ook het aantal lidmaatschappen op Mijn Bibliotheek is licht gestegen van 2.731 in 2019 naar
2.757 in 2020.

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Gemeente en OCMW (0207.467.162 / 0212.218.083)



2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 62.965 73.645 68.645

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -62.965 -73.645 -68.645

Investeringen
Uitgaven 4.777 45.000 50.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -4.777 -45.000 -50.000

Financiering

Actie: A-4.2.1.: De inrichting van de bib past zich permanent aan.
De inrichting van de bib past zich permanent aan i.f.v. de blijvende verdere digitalisering en i.f.v. de creatie van een
warme ontmoetingsplek aangepast aan de noden en behoeften van de verschillende doelgroepen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het interieur van de bibliotheek is helemaal vernieuwd. Er werd geverfd en
een voorleeshoekje geschilderd, er kwamen nieuwe kasten, tafels, stoelen, balie en fronten
tegen de rekken. De bibliotheek van Herk-de-Stad kreeg een hedendaagse look en feel. In
2021 moeten de nieuwe lamellen nog worden gehangen en de burelen in de werkruimte
vervangen. Hiervoor werd het nodige investeringsbudget overgedragen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 3.234 5.000 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -3.234 -5.000 0

Investeringen
Uitgaven 4.777 45.000 50.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -4.777 -45.000 -50.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-4.2.2.: De bib maakt haar eigen aanbod en haar werking breed bekend bij de
lokale bevolking.
De bib neemt deel aan Vlaamse initiatieven en organiseert eigen activiteiten om haar eigen aanbod en haar werking
breed bekend te maken bij de lokale bevolking.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In januari heeft de bibliotheek in het kader van de Poëzieweek meegewerkt
aan Toast Literair van het Davidsfonds en maakte ook een poëzierebus waaraan 57 leners
deelnamen. Er waren auteurslezingen voor het 1ste (171 leerlingen), 2de (145 leerlingen) en
3de leerjaar (136 leerlingen) maar de geplande lezingen voor het 4de, 5de en 6de leerjaar
werden omwille van corona afgezegd. Ook het spel van de jeugdboekenmaand voor het 3de
leerjaar ging enkel door voor twee klasjes van de Olm. De vakantieacties voor kinderen
(Schatten van Vlieg) en volwassenen gingen wel door en waren met in totaal 97 deelnemers
een succes. Het Kwartiertje Voorlezen verliep noodgedwongen via facebook,met drie extra
sessies tijdens de Voorleesweek. Activiteiten tijdens de Week van het Nederlands (13
inzendingen) en de Week van de Smaak (6 deelnemers) verliepen eveneens digitaal. Het
systeem van de leesspaarkaarten voor het lager onderwijs (50 deelnemers) werd sinds
november uitgebreid met spaarkaarten voor de kleuters.
De bibliotheek investeert ook in Boekstart, een samenwerking met Kind en gezin om kinderen
op 6 maanden een boekpakketje te geven en op 15 maanden een uitnodiging om een
peuterpakket  te komen afhalen in de bib. In 2020 werden 17 peuterpakkettten afgehaald.
Leerkrachten moeten hun Lerarenkaart komen afhalen in de bibliotheek en leren op die
manier ook meteen het aanbod van de bibliotheek kennen.
De leesclub tot slot kwam dit jaar maar één keer fysiek samen. Via schriftelijke
boekbesprekingen bleven leden toch met elkaar in contact.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.767 2.040 2.040

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -1.767 -2.040 -2.040

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-4.2.3.: De bib is een laagdrempelige toegangspoort tot het wereldwijde web
De bib is een laagdrempelige toegangspoort tot het wereldwijde web en investeert in de nodige technologie enerzijds
en de nodige toeleidings- en opleidingsinitiatieven naar diverse doelgroepen anderzijds

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De website "herk-de-stad.bibliotheek.be" is uitgebreid met het platform
cloudLibrary waardoor je e-boeken kan uitlenen en lezen op je eigen toestel. Je kan nu ook
online betalen, een aanschafsuggestie doen en een daisy luisterboek uitlenen. De
mogelijkheid om de catalogus te raadplegen, materialen te reserveren en te verlengen was
reeds langer beschikbaar. De bibliotheek heeft ook een facebook en instagram account om
haar werking bekend te maken.
Met Bibster kan de bibliotheek het digitale aspect integreren in de (school-)rondleidingen.
Via het spreekuur van de Digi-assistent helpt de bibliotheek mensen verder met vragen over
computer en internet. Er waren 11 afspraken. Omwille van corona ging het spreekuur sinds
maart niet meer door.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 8.588 13.260 13.260

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -8.588 -13.260 -13.260

Investeringen
Financiering

Actie: A-4.2.4.: De bib blijft investeren in de uitbouw van een brede collectie van zowel
gedrukte als digitale mater
De bib blijft investeren in de uitbouw van een brede collectie van zowel gedrukte als digitale materialen en dit om de
leesmotivatie, leesplezier en de kennis te vergroten.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Met een efficiënt aankoopbeleid waarbij ook de recensies worden gevolgd,
houdt de bibliotheek haar collectie van boeken, dvd's, tijdschriften, strips en kranten actueel
en klantgericht en dit zowel in de hoofdbibliotheek als in de bedieningsposten in de
deelgemeenten.
De tweejaarlijkse boekenverkoop kon in 2020 gelukkig wel doorgaan. Er werd heel wat oude
boeken verkocht zodat de collectie in de rekken weer helemaal opgefrist werd.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 49.276 49.520 49.520

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -49.276 -49.520 -49.520

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-4.2.5.: De bib zet in haar dagelijkse werking en in haar collectievorming actief
in op mensen met een beperk
De bib zet in haar dagelijkse werking en in haar collectievorming actief in op mensen met een beperking, allochtonen
en sociaal zwakkeren

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Door corona konden sinds maart de maandelijkse bezoeken van de patiënten
van het revalidatiecentrum en rusthuis Ocura niet meer doorgaan. Sinds oktober brengen we
boekenpakketten naar rusthuis Chateau d'Hamont in Donk. De andere rusthuizen laten dit
voorlopig niet toe. Ook het voorlezen in Ocura kan door corona momenteel niet doorgaan.

Ook in 2020 heeft de bibliotheek geïnvesteerd in de aankoop van grootletterboeken en extra
niveauboekjes.
De bibliotheek nam ook actief deel aan een onderzoek voor een masterproef over "Gender en
kinderboeken".

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 100 3.825 3.825

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -100 -3.825 -3.825

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP-4.3.: Inwoners ervaren lokaal erfgoed tijdens diverse activiteiten waarbij
we vooral inzetten op verhalen

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 14.596 18.683 18.683

Ontvangsten 12.500 12.500 12.500

Saldo -2.096 -6.183 -6.183

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Gemeente en OCMW (0207.467.162 / 0212.218.083)



Actie: A-4.3.1.: De bib ontwikkelt zich i.s.m. erfgoedorganisaties en andere partners tot
het geheugen van de gemeent
De bib ontwikkelt zich i.s.m. erfgoedorganisaties en andere partners tot het geheugen van de gemeente. De bib treedt
daarbij op als lokaal archief en verzamelpunt waarin waardevolle documenten en voorwerpen op een gepaste manier
kunnen worden ondergebracht.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De uitgave van het boek "Historisch en etymologisch onderzoek naar de
straat- en plaatsnamen van Herk-de-Stad door de Geschiedkundige Kring Groot Herk werd
financieel ondersteund met een subsidie van 3000 euro.
Er werd deelgenomen aan het provinciale project "Onder de radar" waardoor het
bombardement op het station van Schulen weer tot leven kwam.
De geplande activiteiten van de Erfgoeddag (in samenwerking met de Wendelenstichting) en
de Archeologiedagen werden omwille van corona afgelast.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 33 750 750

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -33 -750 -750

Investeringen
Financiering

Actie: A-4.3.2.: Wij werken verder aan de uitbouw van de erfgoedinventaris waarmee
we ons lokaal waardevol erfgoed di
Wij blijven verder werken aan de uitbouw van onze erfgoedinventairs waarmee we tegelijk ons lokaal waardevol
erfgoed digitaal ontsluiten naar een breed publiiek

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In het kader van de nieuwe gemeentelijke website, die in principe eind januari
2021 naar de bevolking wordt gelanceerd, werd er het voorbije jaar hard gewerkt aan de
erfgoedinventaris.

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-4.3.3.: De bib maakt het eigen roerende en onroerende erfgoed breed bekend
bij de lokale bevolking.
De bib neemt deel aan Vlaamse initiatieven en organiseert eigen activiteiten om het eigen roerende en onroerende
erfgoed breed bekend te maken bij de lokale bevolking. Ze doet dit bovendien als lid van een breed lokaal netwerk in
afstemming en/of in samenwerking met uiteenlopende lokale en bovenlokale erfgoedverenigingen en –organisaties,
provincie Limburg en andere partners.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het leven van de Herkse gesneuvelden van beide wereldoorlogen werd in de
aandacht gebracht door het aanbrengen van een QR code op alle oorlogsmonumenten in
groot-Herk.
Leden van de Erfgoedraad zorgen tweemaandelijks voor een artikel in de 3540 over personen
die hier hebben gewoond en belangrijk waren voor de geschiedenis van Herk-de-Stad.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 3.448 2.933 2.933

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -3.448 -2.933 -2.933

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-4.3.4.: Via een breed participatief proces gaan we op zoek naar zinvolle
herbestemmingsmogelijkheden voor on
Via een breed participatief proces gaan we op zoek naar zinvolle herbestemmingsmogelijkheden voor onze kerken.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Parcum en UHasselt werden door de gemeenteraad aangesteld om het
onderzoeks- en participatietraject rond een toekomstige bestemming van de vijf kerken in
Groot Herk uit te voeren en een kerkenbeleidsplan op te stellen.  Er werd een centrale
werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de gemeente en de kerkelijke instanties. De
kickoff met de werkgroep werd gegeven op woensdag 8 juli. Er was een overleg met  met alle
kerkraden op 28 augustus en de werkgroep zelf vergaderde opnieuw op 11 september. Voor
de bevolking was er een algemeen infomoment op 21 september met 40 geïnteresseeerde
deelnemers.
De experten van Parcum en U Hasselt brachten in de loop van september plaatsbezoeken aan
de verschillende kerken (en hun directe omgeving). De afgesproken participatiemomenten
voor de plaatselijke bevolking in elke kerk apart konden omwille van corona niet doorgaan.
Online werd een enquête gelanceerd die  via verschillende kanalen bekend werd gemaakt.
Deze was eind 2020 al door meer dan 85 personen ingevuld.
Parcum en UHasselt voerden in elk dorp ook  online of via telefoon gesprekken met
sleutelfiguren om beter zicht te krijgen op verschillende ideeën en toekomstmogelijkheden
met de kerken.
De resultaten van de enquêtes worden verder verwerkt.
Het is hun bedoeling om begin 2021 met de voltallige werkgroep (digitaal) samen te komen
om de voorlopige resultaten te bespreken en te bekijken hoe ze een pastoraal plan,
kerkenbeleidsplan en latere goedkeuring en realisatie verder kunnen afstemmen en
terugkoppelen met de vertegenwoordigers van de kerkelijke en burgerlijke zijde.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 11.115 15.000 15.000

Ontvangsten 12.500 12.500 12.500

Saldo 1.385 -2.500 -2.500

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP-4.4.: Via een actief sport-voor-allen-beleid maken we van Herk-de-Stad
een fitte stad.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 17.910 24.588 23.838

Ontvangsten 14.520 12.302 12.752

Saldo -3.390 -12.286 -11.086

Investeringen
Uitgaven 3.254 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -3.254 -5.000 -5.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Gemeente en OCMW (0207.467.162 / 0212.218.083)



Actie: A-4.4.1.: Mits verregaande samenwerking tussen de voetbalclubs investeren we
in nieuwe voetbalinfrastructuur.
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 volwassenbestuur overblijft.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het masterplan, en het proces wat er toe geleid heeft, ontworpen door de
sportraad werd breed toegelicht aan de clubs, het schepencollege en de gemeenteraad.
Beslissing college 21/09/2020: onder strikte voorwaarden kan de gereserveerde 1,2 mlj EUR
verdeeld worden over de twee waarin het bestuur nog wenst te investeren: Jeugd Herk in
Schulen en Herk FC aan de Pikkeleerstraat in Herk centrum.
De twee clubs dienen uiterlijk tegen 30 april 2021 een gemotiveerd dossier te bezorgen.
Na goedkeuring wordt er met beide clubs een subsidieovereenkomst afgesloten. Deze
overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Beide clubs zijn
momenteel bezig met de samenstelling van hun dossier en met de voorbereidende
werkzaamheden.
Het reglement investeringssubsidies werd in zijn geheel behouden.

Actie: A-4.4.2.: Sportcentrum Herkules is het centrale vertrekpunt van de
loop/wandel/fiets/mountainbike-routes .
Via de creatie van bijkomende wandel/loop- en mountainbikeroutes zoeken we aansluiting bij bestaande routes in de
regio èn bouwen we sportcentrum Herkules geleidelijk aan uit tot het centrale vertrekpunt in Herk-de-Stad.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Er zijn weinig concrete stappen gezet in deze actie. Er waren andere
prioriteiten. Wat het mountainbiken betreft zijn een aantal mogelijke routes op het terrein
bekeken. Er is vooral gezocht naar aansluiting bij bestaande netwerken. Er zijn een potentieel
mogelijk trajecten. Die zijn zowel voor mountainbikers als voor lopers/wandelaars geschikt.
Dit wordt in de loop van 2021 verder uitgewerkt.

De voorziene loopomloop van aan het centrum door de nieuw aan te leggen woonwijk zit
voorlopig in de koelkast omdat de realisatie van deze woonwijk zelf om diverse redenen
vertraging heeft opgelopen.

Actie: A-4.4.3.: Directe buitenomgeving van sportcentrum Herkules wordt geleidelijk
aan sport- en beweegvriendelijker
We maken de directe buitenomgeving van sportcentrum Herkules geleidelijk aan sport- en beweegvriendelijker.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Er werd een speeltuintje aangelegd voor het gebouw. Er werden contacten
gelegd om het fietsroutenetwerk te verleggen tot aan het cafetaria dat zich als fietscafé wil
promoten.

Een aantal mogelijke andere ingrepen zijn in voorbereiding. Het idee om een freestyle- en
skatevoorzieningen aan te leggen is (voorlopig) opgeborgen omwille van mogelijke
geluidsoverlast.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 3.254 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -3.254 -5.000 -5.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-4.4.4.: We bewegwijzeren op een eenvoudige manier enkele looproutes door
de Harlaz.
We bewegwijzeren op een eenvoudige manier enkele looproutes door de Harlaz.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Alle mogelijkheden om bewegwijzering in Harlaz en omstreken aan te
brengen werden bekeken en in kaart gebracht. Voorstel tot aanpassing startborden Harlaz in
overleg met dienst lay-out, offertes paaltjes en bewegwijzeringplaatjes zijn lopende.

Actie: A-4.4.5.: Ifv de  ontwikkeling van de nieuwe woonwijk aan sportcentrum
Herkules voorzien we buiten in bijkomen
Bij een eventuele ontwikkeling van de nieuwe woonwijk ten westen van sportcentrum Herkules voorzien we in een
multifunctioneel buitensportterrein en een looppiste.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De loopomloop vertrekkende vanuit het sportcentrum was gericht op de
nieuw te ontwikkelen woonwijk. Door vertraging in dit dossier en door andersluidende
regelgeving dient dit dossier herbekeken te worden.

Actie: A-4.4.6.: De jaarlijkse kampioenenviering is een gezellig ontmoetingsmoment
voor het lokale sportwerkveld.
De jaarlijkse kampioenenviering is een gezellig ontmoetingsmoment voor het lokale sportwerkveld waarbij zowel
sportkampioenen als vrijwilligers in de bloemen worden gezet.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van corona is de kampioenenviering niet kunnen doorgaan. Op 11
december werden de kampioenen 2020 wel kort besproken tijdens de online algemene
vergadering van de sportraad. De kampioenen 2020 krijgen een huldigingsmoment tijdens de
kampioenenviering 2021.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 177 2.550 2.550

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -177 -2.550 -2.550

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-4.4.7.: We bieden biedt jaarlijks i.s.m. clubs en andere organisaties een
gevarieerd eigen sportaanbod aan (
De dienst sport biedt jaarlijks i.s.m. clubs en andere organisaties een gevarieerd eigen sportaanbod aan. Daarbij wordt
in elke schoolvakantie voorzien in een sportaanbod naar kinderen en jongeren.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het sportjaar werd gedomineerd door de wisselende corona-maatregelen.
Wanneer het kon tijdens de zomerperiode hebben we coronaproof onderstaande
sportkampen georganiseerd en in de eigen bubbel gezorgd voor "inhouse" opvang:
1) 2 kleutersportkampen met respectievelijk 34 en 32 deelnemers
2) inlinekamp: 13 tot 17 augi: ism rollerclub Spin-it, 50 deelnemers
3) kleutertaalkamp: 17 tot 21 aug: ism Le club Français; 6 deelnemers
4) taal-sportkamp: 17 tot 21 aug: ism Le club Français; 65 deelnemers
5) sportavonturenkamp: 24 tot 26 aug: ism Halen en Lummen; 42 deelnemers
6) kijk ik fiets: leren fietsen voor jonge kleuters en jonge kinderen; 19 en 26 september,
respectievelijk 18 en 7 deelnemers

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 12.823 16.147 16.147

Ontvangsten 12.776 10.552 11.752

Saldo -47 -5.595 -4.395

Investeringen
Financiering

Actie: A-4.4.8.: We voorzien jaarlijks in een apart sportaanbod voor de Herkse scholen
De dienst sport voorziet jaarlijks in een apart sportaanbod voor de Herkse scholen

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van corona werden de meeste schoolsportactiviteiten afgelast. Enkel
in september hebben we coranaproof een vernieuwde veldloop georganiseerd in het domein
Olmenhof. Het werd een tweedaagse (22 en 24 september) organisatie waarbij op dinsdag 4
scholen en op donderdag 3 scholen deelnamen.  Er werd gekozen voor een klas-
teambuildingactiviteit. Een obstakel-run in klasverband onder begeleiding van vrijwilligers en
leerkrachten met daarnaast een uitgebreid gamma aan spelen. In totaal namen 890 kinderen
en  circa 50 leerkrachten deel.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 4.911 4.483 3.733

Ontvangsten 1.744 1.750 1.000

Saldo -3.167 -2.733 -2.733

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-4.4.9.: We zorgen voor een laagdrempelig sportaanbod voor senioren en
mensen met een beperking.
De dienst Sport zorgt i.s.m. De Cirkel voor een laagdrempelig sportaanbod voor senioren en mensen met een
beperking.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van corona hebben er geen activiteiten plaatsgevonden. De regionale
seniorensportdag werd uitgesteld naar 2021.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 1.408 1.408

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -1.408 -1.408

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP-4.5.: We promoten Herk-de-Stad in eerste instantie als een fijne wandel-
en fietsplek. We voeren die promo

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 450 500 1.750

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -450 -500 -1.750

Investeringen
Financiering

Actie: A-4.5.1.: We stemmen onze toeristische promotie zoveel mogelijk
intergemeentelijk af.
We stemmen onze toeristische promotie zoveel mogelijk intergemeentelijk af.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Er had in 2020 slechts één intergemeentelijk overleg plaats. Er wordt opnieuw
een gezamenlijke advertentie geplaatst in een (grote) publicatie van Toerisme Limburg in
2021.
Er wordt een gezamenlijke promotie gevoerd voor een fietsroute door de drie gemeenten.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 450 500 1.750

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -450 -500 -1.750

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-4.5.2.: Vanaf 2021 organiseren we mee het tweejaarlijkse evenement “Beleef
het Schulensmeer in de Demer Delt
Vanaf 2021 zetten we met het tweejaarlijkse evenement “Beleef het Schulensmeer in de Demer Delta”  de
natuureducatieve en sportieve troeven van het Schulensmeer in de kijker.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Een eerste editie van "Beleef Schulensmeer" wordt voorzien voor september
2021 (onder voorbehoud van corona).

Beleidsdoelstelling: BD-5: We zijn een klantgerichte en efficiënte organisatie
2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 350.066 379.336 359.482

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -350.066 -379.336 -359.482

Investeringen
Uitgaven 40.095 66.000 30.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -40.095 -66.000 -30.000

Financiering

Actieplan: AP-5.1.: Investeren in een verbetering van onze dienstverlening en
versterking van de interne organisatie.
Vanuit een klantgerichte visie blijven we permanent investeren in een verbetering van onze dienstverlening en versterking
van de interne organisatie.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 329.491 352.914 333.060

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -329.491 -352.914 -333.060

Investeringen
Uitgaven 40.095 66.000 30.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -40.095 -66.000 -30.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-5.1.1.: De werking  van het managementteam evolueert van sturend naar
faciliterend orgaan.
De werking  van het managementteam evolueert van sturend naar faciliterend orgaan.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het M-team is vanaf de opstart van het gemeenschappelijk M-team voor
gemeente en OCMW actief aan de slag met een eigen visie en misie, gekend onder de noemer
M-team 3.0. Dit betekent concreet dat het M-team van een sturende aanpak naar een
faciliterende aanpak wenst te evolueren.

Het gemeenschappelijk M-team vergadert met een vast driewekelijks ritme en heeft als vaste
agendapunten de opvolging van het budget, de MJP, organisatiebeheersing en de opvolging
van dienstoverkoepelende projecten zoals de voorbreiding van de verhuis van het personeel
naar het NAC.
Diensthoofdenoverleg en personeelsvergadering zijn niet doorgegaan in de tweede jaarhelft
omwille van de pandemie. Beleidscolleges wel. Eind 2020 werd de eigen werking opnieuw
geëvalueerd.

Actie: A-5.1.2.: We brengen de administatieve diensten samen in één administratief
centrum aan de Guldensporenlaan.
We brengen de administatieve diensten samen in één administratief centrum aan de Guldensporenlaan waarbij we
zorgen voor een efficiënt, laagdrempelig en klantvriendelijke onthaal en een gescheiden front- en backoffice.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Na afronding van het traject dienstverlening en de opmaak van een
behoefteplanning door de administratie (vereiste werkplekken, uitbouw front- en backoffice,
stille werkplekken en verschillende onthaalloketten, schepenzaal, .....) werd een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Fluvius, waarbij hen de projectbegeleiding wordt
toevertrouwd, dit wil zeggen de opmaak van de plannen volgens de behoefteplanning.
Scooparchitecten werd door Fluvius aangesteld voor de architectuuropdracht (verbouwing en
interieurinrichting)
Eind 2020 werden deze plannen concreet voorgesteld, samen met een raming en kreeg de
architect de opdracht het bouwdossier samen te stellen. Het dossier technieken van Fluvius
werd nog niet concreet voorgelegd.
Timing van het project is de verhuis van de administratieve diensten van gemeente en OCMW
naar de nieuwe locatie in de loop van het eerste kwartaal 2022.

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-5.1.3.: We zetten in op een verregaande samenwerking van gemeente en
OCMW.
We zetten in op een verregaande samenwerking van gemeente en OCMW waarbij we vertrekken van de principes van
één verantwoordelijke per kernopdracht en een geïntegreerde aanpak.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De samenwerking krijgt in eerste instantie zijn beslag in het
gemeenschappelijk M-team. De samenwerking tussen vrije tijd en OCMW kreeg vorm in
diverse projecten zoals de UIT pas, buurtgerichte zorg, wonen-westlimburg (kwaliteitsvolle
samenwerking tussen de projectmedewerkers en dienst huisvesting), preventieve
gezondheidswerking.
Door de integratie van de M-teams krijgen we eenduidige ambtelijke aansturing en krijgen de
ondersteunende diensten voluit de verantwoordelijkheid voor het uitwerken van procedures
en processen voor de hele organisatie (gemeente en OCMW). Binnen deze diensten wordt
geëvolueerd naar een taakverdeling op basis van thema en opdracht en stappen we af van
verantwoordelijken per organisatie. De samenvoeging van het onthaal wordt voorbereid
richting verhuis naar het NAC, de samenvoeging en integratie van het archief heeft een
projectleider toegewezen gekregen.
Er werd volop gewerkt aan een geïntegreerde website die eind december in testfase ging en
gelanceerd zal worden eind januari 2021.
Nieuw gemeenschappelijk organogram en personeelsbehoefteplan werd voorbereid waardoor
taakinhoudelijke synergiën tussen gemeente en OCMW personeelsmatig en
manangementtechnisch verder werden vertaald;
Op de gemeenteraad van 12 oktober 2020 werd ingevolge de intensifiëring van de
samenwerking tussen de diensten gemeente en OCMW een wijziging van het
gemeenschappelijk organogram goedgekeurd door de gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn.

Actie: A-5.1.4.: Website en e-loket vormen onze voornaamste communicatiekanalen.
We investeren permanent in onze website en e-loket als belangrijkste communicatiekanaal en ingangsportaal tot onze
digitale dienstverlening. Aansluitend houden we de vinger aan de pols wat betreft het gebruik van uiteenlopende
sociale media om te communiceren met onze inwoners.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Eind 2020 was de nieuwe website www.herk-de-stad.be op wat maatwerk na
klaar. Ook www.demarkthallen.be werd volledig vernieuwd. Het proefdraaien werd uitgesteld
naar januari 2021 met als doel eind januari 2021 online te gaan.

In 2019 werden er 520 aanvragen ontvangen via het toenmalige e-loket. Ook in 2020 werden
er nog 115 aanvragen ontvangen via het oude e-loket. Tussen de opstart van het smartloket
(medio mei 2020) en het einde van het jaar 2020 werden er via het smartloket 1.290
aanvragen ontvangen. Corona en het smartloket hebben dus duidelijk voor een significante
stijging van het aantal aanvragen gezorgd.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 10.432 21.000 19.180

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -10.432 -21.000 -19.180

Investeringen
Uitgaven 18.808 30.000 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -18.808 -30.000 0

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020
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Actie: A-5.1.5.: We versterken de digitale slagkracht van de organisatie door
permanent in te zetten op de nodige sof
We versterken de digitale slagkracht van de organisatie door permanent in te zetten op de nodige soft- en hardware.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De geplande investeringen werden grotendeels uitgevoerd, maar al snel
doorkruist door de coronacrisis waarbij snel werd ingezet op nieuw materiaal en extra
software om thuiswerken, digitaal werken en efficiënter digitaal tekenen van documenten
mogelijk te maken. Anderzijds werden op latere termijn geplande investeringen zoals
software voor afsprakenbeheer door covid-19 versneld uitgevoerd. Het budget komt hierdoor
zwaar onder druk. Om die reden werd de geplande vervanging van de niet meer ondersteunde
applicatie begraafplaatsen verschoven naar 2021. Anderzijds waren er leveringsproblemen
voor laptops doordat de leveranciers door de hoge covid gerelateerde vraag door hun stocks
zaten.
De afsprakensoftware T!meblckr werd in gebruik genomen. De digitale slagkracht werd
versterkt door de aankoop en ingebruikname van extra software zoals T!meblkr, CS Share,
WoDoCo, Greenvalley Wonen&Verhuizen en Sierra. Updates voor bestaande software werden
doorgevoerd (bv. NeglectX en Mozilla).
Het bestuur keurde een grondige update van de telefooncentrale goed met uitgebreidere
mogelijkheden die tevens nuttig zijn binnen het nieuwe kader rond thuiswerken. De
technische voorbereidingen voor de omschakeling werden eind 2020 afgerond na een lange
uitval van de projectmanager van de uitvoerende firma. De uitrol is voorzien begin 2021. Het
bestuur trad toe tot de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap om ook voor de
mobiele telefonie- en data abonnementen betere voorwaarden te verkrijgen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 298.918 309.378 296.580

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -298.918 -309.378 -296.580

Investeringen
Uitgaven 21.287 36.000 30.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -21.287 -36.000 -30.000

Financiering

Actie: A-5.1.6.: We analyseren en verbeteren jaarlijks minstens twee interne
werkprocessen waarbij we inzetten op het
We analyseren en verbeteren jaarlijks minstens twee interne werkprocessen waarbij we zoveel mogelijk inzetten op
het digitaliseren van die processen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De afhandeling van facturatie wordt versneld en gedigitaliseerd (e-facturatie
uitgebreid naar gemeente, validatie facturen via e-mail).
Naar aanleiding van de Coronacrisis werd het werken op afspraak versneld ingevoerd met in
gebruikname van de software T!meblockr.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 16.450 16.450 15.300

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -16.450 -16.450 -15.300

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Gemeente en OCMW (0207.467.162 / 0212.218.083)



Actie: A-5.1.7.: We zetten sterk in op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke
hulpverleningsvisie.
Om de kwaliteit van onze hulpverlening te verhogen gaan we sterk inzetten op de ontwikkeling van een
gemeenschappelijke hulpverleningsvisie. Hiertoe zal jaarlijks één vorm van maatschappelijke dienstverlening
uitgewerkt worden onder de vorm van een procesbeschrijving. De ontwikkelde visie op budgetbeheer zal hiervoor als
leidraad gebruikt worden en zal jaarlijks geëvalueerd worden in het kader van organisatiebeheersing.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In functie van organisatiebeheersing werd in 2020 verder de focus gelegd op
de procesbeschrijvingen binnen budgetbeheer. Naar aanleiding van de audit budgetbeheer
uitgevoerd door Audit Vlaanderen rapporteert het bestuur per kwartaal (rapportering
organisatiebeheersing) een stand van zaken. Het geheel werd tot op heden positief
geëvalueerd door Audit Vlaanderen. Alle aanbevelingen werden opgestart en worden
opgevolgd.

In het najaar van 2020 werd de praktische werking van het LOI geëvalueerd. De  aansturing
van de bewoners in huis werd sterk gestructureerd met duidelijke richtlijnen voor de bewoners
op vlak van afvalsortering, onderhoud, energiegebruik, afspraken en gezag. In 2021 zal de
werking geformaliseerd worden in een vernieuwd huishoudelijk reglement.

Tijdens het wekelijks onthaalteam worden nieuwe hulpvragen besproken in functie van
vraagverheldering. Tijdens maandelijkse teamvergaderingen worden wetgevingen toegelicht,
visies uitgewerkt, cliënttrajecten geëvalueerd en interne afspraken vastgelegd.

Actie: A-5.1.8.: We ontwikkelen stapsgewijs een productcatalogus op maat van onze
organisatie tegen 2021.
We ontwikkelen stapsgewijs een productcatalogus op maat van onze organisatie tegen 2021. Deze catalogus bevat
minstens alle basisproducten van onze dienst- en hulpverlening die via de frontoffice worden afgeleverd aan de klant.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Door het inbrengen van de teksten en informatie in de nieuwe website
ontstaat automatisch ook een A-Z lijst die kan dienen als productencatalogus. Deze A-Z-lijst is
intussen zichtbaar in betaversie van de nieuwe website

Actie: A-5.1.9.: We herbekijken tegen 2025 alle belasting-, retributie- en
subsidiereglementen waarbij we inzetten op
We nemen systematisch tegen 2025 alle belasting-, retributie- en subsidiereglementen onder de loep waarbij we
inzetten op een administratieve vereenvoudiging van zowel aanvraag als verwerking.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het eerste reglement dat aan een grondig nazicht is onderworpen betreft het
reglement inzake de klusjesdienst. Hierbij is onder andere geopteerd om het aantal
tariefcategoriën te beperken.
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Actie: A-5.1.10.: We informeren onze medewerkers over en betrekken hen bij het
beleid.
Via een goede structurele interne communicatie en de nodige personeelsoverlegmomenten informeren we onze
medewerkers over en betrekken hen bij het beleid.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Alle diensthoofden krijgen een terugkoppeling vanuit het M-Team met de
vraag hun medewerkers verder te informeren. Vier keer per jaar is er ook een
diensthoofdenoverleg. De geplande personeelsvergadering kon wegens de coronacrisis niet
doorgaan. De medewerkers werden per mail of via hun diensthoofden geïnformeerd.

Actie: A-5.1.11.: We bouwen één centrale aankoopdienst uit en zetten in op
raamovereenkomsten en deelname aan aankoopc
We bouwen op een systematische manier verder aan de uitbouw van één centrale aankoopdienst en zetten even
systematisch in op het afsluiten van raamovereenkomsten en deelname aan aankoopcentrales

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Door het vertrek van de verantwoordelijke ambtenaar ontstond een vacuüm
betreffende het beheer van deze opdracht. Deze is thans toegewezen aan een collega die
intussen wel de opleiding 3P heeft kunnen volgen voor het maken van bestekken, maar de
eerste raamcontracten die op vervaldag komen dient heraan te besteden.
De ontwikkeling van een visie en afspraken rond beheer en bewaring van de contracten werd
ingepland in 2021. Opdracht is te vertrekken van best practices zoals terug te vinden op de
website van Audit Vlaanderen en de mappenstructuur.

Actie: A-5.1.12.: We werken verder aan een organisatiebreed systeem van
contractenbeheer,
We werken verder aan een organisatiebreed systeem van contractenbeheer waarbij we inzetten op beheer, opvolging
en toewijzing van verantwoordelijkheid

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van de Covid19- / Coronapandemie, gaat de meeste aandacht naar
Lokale Economie. In de tweede helft van december 2020 werden gesprekken met de
verschillende diensthoofden van gemeente en OCMW hervat en wordt het document
aangevuld met de ontvangen informatie.

Actie: A-5.1.13.: In 2024 maken we zowel een evaluatie van het MJP 20-25 als van de
eigen werking.
In 2024 maken we zowel een evaluatie van het MJP 20-25 als van de eigen werking. De eigen werking evalueren we
a.d.h.v. de leidraad van Audit Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voor te bereiden in 2023 en uit te voeren in 2024, na de afloop van een groot
deel van de huidige  periode van de MJP.
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Actie: A-5.1.14.: We werken een systeem van budgethouderschap uit.
Binnen de hele organisatie wordt een systeem van budgethouderschap uitgewerkt waarbij diensten, binnen bepaalde
grenzen, zelf de verantwoordelijkheid (rechten en plichten) krijgen over de besteding van de aan hun toegewezen
budgetten. Hierbij wordt voorzien in de nodige rapportering richting bestuur en management.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Een nota inzake de opvolging van de budgetten in het kader van het
meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door managementteam en schepencollege. Het
niveau van de beleidsitems wordt beschouwd als het belangrijkste niveau voor de controle
van de budgetbeschikbaarheid. Binnen de beleidsitems, en rekening houdend met het
onderscheid tussen exploitatie, investeringen en financiering, heeft de verantwoordelijke
dienst de nodige vrijheid om eigen budgettaire keuzes te maken. Teneinde de diensten toe te
laten om deze verantwoordelijkheid op te nemen werden de toegangsrechten tot de financiële
toepassing herbekeken. Teneinde het management en het college toe te laten de nodige
controle te hebben op de uitvoering van de kredieten werd een maandelijkse rapportering
opgezet.
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Actie: A-5.1.15.: Tegen 2025 dalen de cashtransacties (ontvangsten en uitgaven)
binnen de hele organisatie met minsten
Tegen 2025 dalen de cashtransacties (ontvangsten en uitgaven) binnen de hele organisatie met minstens 50% t.o.v.
2020

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In de loop van 2020 werden de volgende maatregelen genomen om het
gebruik van elektronische betaalmiddelen te stimuleren (ten nadele van cash):

- aankoop mobiele bankterminal voor de dienst burgerzaken;

- ter beschikking stellen van een bankkaart aan de diensten van gemeente en OCMW;

- aankoop twee mobiele terminals voor gebruik in de Markthallen (bv. bij optredens) en in het
jeugdhuis. Ook wanneer er door gemeente of OCMW iets georganiseerd wordt in een
alternatieve locatie (bv. openlucht) zal de burger met de bankkaart kunnen betalen:

- mogelijkheid tot online betalen bij de bibliotheek.

Ook de huidige COVID 19-crisis en de bewustwording die in dit kader ontstaan is rond het
gebruik van cash, leidden in 2020 tot een daling van het aantal cashtransacties en zal
waarschijnlijk ook op langere termijn een impact hebben.

In 2019 werd een totaal van 137.291,22 euro ontvangen in cash ten opzichte van 90.898,70
euro via bankcontact. In 2020 is het bedrag aan cashontvangsten gedaald naar 37.922,83
euro en het bedrag via bankcontact is gedaald naar 62.449,21 euro.

Als we gaan kijken naar de uitgaven blijkt dat in 2019 20.572,74 euro uitbetaald werd in cash
terwijl dit in 2020 gedaald is naar 4.047,37 euro. Daarnaast is in 2020 de mogelijkheid
gecreëerd om ook met de bankkaart bepaalde aankopen te doen. In 2020 werd 7.874,85 euro
op deze manier betaald.

We kunnen dus vaststellen dat de cashtransacties in 2020 al met meer dan 50% zijn gedaald
en dat het vooropgestelde doel dus in principe reeds bereikt is. Ten gevolge van de
coronacrisis is natuurlijk het totale aantal transacties gedaald vandaar dat het mogelijks
interessanter is om te kijken naar de verhouding tussen cashtransacties en transacties via
bankcontact (alternatief voor cash). Als we de ontvangsten en de uitgaven samentellen blijkt
dat in 2019 63,46% van de transacties via cash gebeurden terwijl dit in 2020 gedaald is naar
37.38%.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.954 2.000 2.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -1.954 -2.000 -2.000

Investeringen
Financiering
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Actie: A-5.1.16.: We schakelen stapsgewijs over naar werken op afspraak.
We schakelen stapsgewijs over naar werken op afspraak.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Door het uitbreken van de coronacrisis zijn we spontaan gestart met het
werken op afspraak. Het college van burgemeester en schepenen keurde op 6 juli 2020 de
offerte van de firma Timeblockr voor de aankoop van software voor het afsprakenbeheer voor
de stad Herk-de-Stad en het OCMW Herk-de-Stad voor een eenmalig installatiebedrag van
3.300 euro en maandelijks weerkerende vergoeding van 425 euro goed. Sinds 1 september
2020 wordt er door Burgerzaken en Omgeving effectief op afspraak gewerkt. Sinds 1
septemer 2020 zijn er ongeveer 1500 afspraken via het programma geboekt. Het OCMW start
met online afspraken uiterlijk bij de verhuis naar het nieuwe administratief centrum.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.737 4.086 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -1.737 -4.086 0

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP-5.2.: We blijven investeren in ons menselijk kapitaal.
Deskundige, tevreden, gemotiveerde en betrokken medewerkers zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 20.575 26.422 26.422

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -20.575 -26.422 -26.422

Investeringen
Financiering
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Actie: A-5.2.1.: We passen onze werving- en selectieprocedures aan en hebben meer
aandacht voor toekomstige ontwikkel
We passen onze werving- en selectieprocedures aan (talentgerichte aanpak) en hebben meer aandacht voor
toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Navolgende competentiegerichte aanwervingsprocedures werden in de loop
van 2020 afgerond :
- deskundige openbare werken : 1 geslaagde kandidaat – aanwerving m.i.v. 14/09/2020
- deskundige patrimonium : geen geslaagde kandidaat
- technisch assistent/chauffeur : 1 geslaagde kandidaat – functie niet opgenomen
- deskundige ruimtelijke ordening : 2 geslaagde kandidaten – aanwerving m.i.v. 17/08/2020
- technisch assistent/chauffeur-machinist : 1 geslaagde kandidaat – aanwerving m.i.v.
11/11/2020
- technisch beambte groendienst : 3 geslaagde kandidaten – aanwervingen op 1/7/20 en
1/11/2020
- deskundige patrimonium : 1 geslaagde kandidaat – aanwerving m.i.v. 01/12/2020
- beambte onderhoud : 6 geslaagde kandidaten opgenomen in de werfreserve
- maatschappelijk assistent : 4 geslaagde kandidaten – aanwerving 2 medewerkers m.i.v.
01/12/2020
- verzorgende thuiszorgdiensten : 6 geslaagde kandidaten – aanwerving 2 nieuwe
medewerkers
- hygiënisch assistent thuiszorgdiensten : 2 geslaagde kandidaten – vaste aanwerving m.i.v.
01/12/2020
- begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang : 4 geslaagde kandidaten – vaste aanwerving 3
begeleidsters m.i.v. 01/12/2020
Navolgende competentiegericht bevorderingsprocedures werden eind 2020 opgestart :
- Deskundige milieu
- Deskundige personeel
- Deskundige ICT

Actie: A-5.2.2.: We ontwikkelen een gestructureerd onthaal- en uittredingstraject.
De dienst Personeel ontwikkelt in 2020 een gestructureerd onthaal- en uittredingstraject om zowel de integratie als
de uittreding van medewerkers op een vlotte en efficiënte manier te laten verlopen.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Omwille van de coronacrisis werd deze actie verschoven naar een later tijdstip
in het meerjarenplan 2020-2025, dit omdat de voor 2024 voorziene actie rond het uitwerken
van een kader ivm tijds- en plaatsonafhankelijk werken omwille van dezelfde reden naar voor
werd geschoven.

Actie: A-5.2.3.: We bieden onze medewerkers een gemeenschappelijk referentiekader
aan voor integer en niet-integer ge
We bieden onze medewerkers een gemeenschappelijk referentiekader aan voor integer en niet-integer gedrag in de
vorm van een toegankelijke en gedragen deontologische code.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het is de bedoeling om op regelmatige basis en aan de hand van concrete
morele dilemma's zowel binnen het M-team als de diverse diensten te blijven werken rond het
thema van integriteit.
Er werden hiertoe concrete oefensessies voorzien in de loop van de maand april 2020, dit in
samenwerking met VVSG/Diverscity.
Omwille van de coronacrisis konden deze sessies niet plaatsvinden; ze werden voorlopig
verplaatst naar november 2020 en uiteindelijk omwille van agendaproblemen uitgesteld naar
een later tijdstip
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Actie: A-5.2.4.: We werken tegen 2024 een kader uit rond de mogelijkheden tot tijds-
en plaatsonafhankelijk werken.
We werken tegen 2024 een kader uit rond de mogelijkheden tot tijds- en plaatsonafhankelijk werken i.f.v. de werk-
privé-balans (tevredenheid medewerker) en de efficiëntiewinsten voor de organisatie

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: In de loop van de maand april werd in samenwerking met BDO een gratis
telewerk-enquête gehouden bij het administratief personeel  om de destijds in voege zijnde
situtatie te evalueren en hieruit al een aantal conclusies te trekken om na de crisis
gestructureerd opnieuw aan de slag te gaan.
Er werd gestart met de voorbereiding van een kader dat het 'thuiswerk' reguleert.
21.04.2020 : opmaak nota voor M-team m.b.t. het juridisch kader, de voor-en nadelen en het
stappenplan voor de implementatie van het thuiswerk met eerste bespreking op M-team
09.06.2020 : bespreking in M-team resultaten bevraging telewerk door BDO en bespreking
herwerkte versie
sc 15.06.2020 : bespreking ontwerp reglement thuiswerk : nog voor te leggen aan de vakbond
en de gemeenteraad
BOC 29.06.2020 : bespreking ontwerp reglement thuiswerk met de algemene bemerking dat
de mogelijkheden tot thuiswerk vrij strikt worden gereglementeerd.
GR 14.09.2020 : goedkeuring reglement thuiswerk (sporadisch & structureel) met
inwerkingtreding eind september 2020.
Er werd een algemene toelichting gegeven op het diensthoofdenoverleg van september 2020
waarna de betrokken diensthoofden de informatie verder communiceerden aan hun
medewerkers.
Ondertussen wordt omwille van de coronamaatregelen enkel gewerkt met het sporadisch
thuiswerk waarbij vlot kan worden ingespeeld op de specifieke situaties en heeft nog geen
enkel personeelslid een aanvraag voor structureel thuiswerk ingediend.

In 2020 werd er in totaal 2.039 dagen aan thuiswerk gedaan.
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Actie: A-5.2.5.: Via vorming permanent investeren in het verhogen van de
competenties van onze medewerkers.
We investeren via externe en interne vorming permanent in het verhogen van de competenties van onze
medewerkers.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voor de gemeentelijke diensten werd het voorziene opleidingsbudget (16.422)
bij budgetwijziging van november 2020 met 5.000 euro verhoogd en reeds opnieuw volledig
vastgelegd, gespreid over 2020, rekening houdend met de aanvragen vanuit de verschillende
afdelingen en diensten. De personeelsdienst ziet erop toe dat er een proportionele verdeling is
van het globale budget tussen deze afdelingen en diensten.
(1. alg admin - 2. veiligheid - 3. cultuur&jeugd).
Voor de OCMW-diensten werd in 2020 25 % van het het voorziene opleidingsbudget (10.000)
vastgelegd, gespreid over 2020, rekening houdend met de aanvragen vanuit de verschillende
afdelingen en diensten. (1. SD - 2. TZD - 3. huisv). Hierbij moet opgemerkt worden dat in de
sector van de thuiszorgdiensten heel wat gratis opleidingen worden aangeboden door de
overkoepelende organismen (VVSG, Diverscity).
Er zijn ondertussen wel een aantal opleidingen geannuleerd wegens de coronacrisis.

In 2020 werden er in totaal 68 vormingen gevolgd door 143 personen (629,75 uren). Ter
vergelijking: in 2019 werden er 116 vormingen gevolgd door 231 personen (1.036 uren).

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 20.575 26.422 26.422

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -20.575 -26.422 -26.422

Investeringen
Financiering

Actie: A-5.2.6.: We nemen onze voorbeeldrol op in het kader van diversiteitsbeleid en
stellen jaarlijks  minstens één
We nemen onze voorbeeldfunctie op in het kader van een diversiteitsbeleid en-onder begeleiding van de
trajectbegeleiders van het OCMW - wordt jaarlijks minstens één medewerker uit een kansengroep (bv. artikel 60§7)
tewerkgesteld.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Met ingang van 01.05.2020 werden twee voormalig artikel 60-ers
aangeworven als seizoenarbeider in de groendienst.
Een derde voormalig artikel 60-er kon na het einde van zijn terbeschikkingstelling aan De
Winning ook nog bijkomend vanaf 15 juni 2020 worden ingezet als seizoenarbeider in de
groendienst.
Zij bleven in dienst tot 31 oktober 2020 en kunnen wellicht opnieuw aan de slag in het
voorjaar van 2021.
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Actie: A-5.2.7.: We dompelen onze leidinggevenden onder in een traject "leiderschap".
We dompelen onze leidinggevenden onder in een traject "leiderschap" met aandacht voor de individuele
leiderschapsstijlen, motiveren en waarderen, specifieke cases, intervisiemogelijkheiden…

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het traject leiderschap is in ontwikkeling
Binnen het M-team werd afgesproken om in de loop van dit jaar alvast in te zetten op :
- opfrissing competenties leidinggevenden in functie van tweejaarlijkse evaluatieronde eind
2020, meer bepaald m.b.t. het voeren van evaluatiegesprekken.
Er werden 3 prijzen gevraagd voor een maattraject van 1/2 dag voor een 20-tal
leidinggevenden waarbij Zicht op Zee het meest voordelige aanbod deed.
De opleiding wordt gegeven in 3 groepen op 27/10, 30/10 of 6/11.
- resultaatsgericht leiderschap op afstand in functie van het tijd- en plaatsonafhankelijk
werken.
Ook hier werden 3 prijzen gevraagd voor een maattraject voor een 20-tal leidinggevenden
waarbij Zicht op Zee het meest voordelige aanbod deed. Omwille budgettaire redenen wordt
deze opleiding gegeven begin 2021.

Actie: A-5.2.8.: We zetten in op de creatie van een gezamenlijke  centraal aangestuurde
onderhoudspool.
We zetten in op de creatie van een gezamenlijke  centraal aangestuurde onderhoudspool met doel het onderhoud
van de gemeentelijke gebouwen op een efficiëntere manier te organiseren.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Proefperiode loopt verder rekening houdend met verschuivingen van
onderhoudsactiviteiten omwille van coronamaatregelen. Jobgerelateerde richtlijnen en
aandachtspunten worden momenteel gebundeld en vervat in een document dat uiterlijk
02/2021 voorgesteld zal worden aan de medewerkers en verantwoordelijken op een
algemeen overleg.

Actieplan: AP-5.3.: We informeren en betrekken onze inwoners, middenveld en
organisaties bij het beleid

Actie: A-5.3.1.: De erkende Herkse adviesraden zijn en bljven ons eerste
aanspreekpunt. Een afsprakennota zorgt voor
De erkende Herkse adviesraden zijn en bljven ons eerste aanspreekpunt. Een afsprakennota zorgt voor een vlotte
wisselwerking

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Een nieuwe afsprakennota werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 24
juni 2019. Ook op de nieuwe website krijgen de adviesraden met de opname van de
samenstellingen en contactgegevens de nodige aandacht. Door de coronacrisis draait de
werking van de adviesraden op een lager pitje.

Actie: A-5.3.2.: De erkende Herkse  adviesraden kunnen voor hun activiteiten rekenen
op onze ondersteuning.
De erkende Herkse  adviesraden kunnen voor hun activiteiten rekenen op onze ondersteuning.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Herkse adviesraden krijgen subsidies en kunnen met al hun vragen terecht bij
de verschillende diensten. We proberen hen op zoveel mogelijke manieren te ondersteunen.
Door de coronacrisis draait de werking van de adviesraden op een lager pitje.
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Actie: A-5.3.3.: Informeren en betrekken inwoners, middenveld en lokale instellingen
en organisaties bij het beleid,
We informeren en betrekken inwoners, middenveld en lokale instellingen en organisaties op een actieve manier bij
het beleid en in het bijzonder in zowel het visievormingsproces rond bepaalde thema's en/of sites als bij
werkzaamheden aan het publieke domein.

Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Bij belangrijke beslissingen wordt de bevolking geraadpleegd via enquêtes
online of bewonersvergaderingen. Er waren bewonersvergaderingen voor wegenwerken en de
aanplanting van bomen

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:
Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
Vanaf 01/01/2019

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 13.239.398 14.033.489 13.407.266

Ontvangsten 16.510.027 16.433.471 15.740.517

Saldo 3.270.629 2.399.982 2.333.252

Investeringen
Uitgaven 641.133 1.499.931 283.700

Ontvangsten 896.107 959.440 0

Saldo 254.974 -540.491 -283.700

Financiering
Uitgaven 583.177 717.181 1.430.951

Ontvangsten 629.229 780.185 1.185.682

Saldo 46.051 63.003 -245.270

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
Vanaf 01/01/2019

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 13.239.398 14.033.489 13.407.266

Ontvangsten 16.510.027 16.433.471 15.740.517

Saldo 3.270.629 2.399.982 2.333.252

Investeringen
Uitgaven 641.133 1.499.931 283.700

Ontvangsten 896.107 959.440 0

Saldo 254.974 -540.491 -283.700

Financiering
Uitgaven 583.177 717.181 1.430.951

Ontvangsten 629.229 780.185 1.185.682

Saldo 46.051 63.003 -245.270

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
Vanaf 01/01/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Gemeente en OCMW (0207.467.162 / 0212.218.083)



Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 377302
MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 39483


