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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

Zitting van 19 april 2021

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

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

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

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Evi 
Appeltans, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, 
Michel Laenen, Karel Lavigne, Merja Stiers, Raadsleden

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Verontschuldigd Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Opheffing reglement intergemeentelijke cultuurcheque.

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

Wettelijke motivering
Gelet op de goedkeuring van het gebruik van een intergemeentelijke cultuurcheque door de gemeenteraad van 15 
december 2008;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 9 maart 2020 waarbij het aanvraagdossier voor de gezamenlijke 
toetreding van Herk-de-Stad en Lummen tot de UiTPAS is goedgekeurd;
Gelet op actie 4.1.2. 'We sluiten ons aan bij de UiTpas, een geïntegreerde kansen- en voordelenkaart waarmee we 
onze inwoners stimuleren om actief deel te nemen aan het ruime vrijetijdsaanbod. De naburige gemeenten zijn 
daarbij in eerste instantie onze partners.' uit het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad van 
9 december 2019;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 8 februari 2021 waarmee de overeenkomst met publiq over het gebruik 
van de UiTPAS in Herk-de-Stad en Lummen werd goedgekeurd;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41 over de bevoegdheden 
van de gemeenteraad;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:
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Artikel 1.
Het gemeenteraadsreglement over de reglementering van het gebruik van de intergemeentelijke cultuurcheque van 
15 december 2008 op te heffen;
Artikel 2.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan het secretariaat.
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