STAD

HERK-DE-STAD

PROVINCIE
LIMBURG
ARRONDISSEMENT
HASSELT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
———————————————

Vergadering van 15 december 2008
———————————————
Aanwezig: Dames en Heren: Buekers Paul, Burgemeester-Voorzitter; Raemaekers,
Vanleeuw, Pauly, Vandersmissen en Vandenrijt, Schepenen; Appeltans, Machiels,
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DE GEMEENTERAAD:
Goedkeuring van het
reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse
Gemeenschap.
__________

Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning
en op de aanwending van toelagen;
Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren
van een Sport voor Allen-beleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van
het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van
een Sport voor Allen-beleid – algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 2008 ter uitvoering
van het decreet van 9 maart 2007 – houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren
van een Sport voor Allen-beleid – bepalingen tot het verkrijgen van de impulssubsidie.
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport, die de rechten van
het kind in de sport centraal stelt;
Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de
sport;
Gelet op het erkenningsreglement voor sportverenigingen goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 15 december 2008;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 3 november 2008;
Gelet op het goedgekeurde beleidsplan 2008-2013;
Op basis van de in de begroting goedgekeurde kredieten geeft de gemeenteraad
machtiging aan het schepencollege om volgens de vooropgestelde criteria in dit
reglement jaarlijks en individueel per vereniging de subsidies vast te stellen en uit
te keren.
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Gelet op de wetgeving ter zake;
Op voorstel van de bevoegde Schepen;
BESLUIT met algemene stemmen:
Artikel 1.
Navolgend reglement dat integraal deel uitmaakt van dit besluit houdende de verlening van subsidies in het kader van de Vlaamse impulssubsidies goed te keuren;

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.
HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.
Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder:
Jeugdsport:
sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
Jeugdsportbegeleider:
een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende
sportvereniging
Sporttechnische kwalificatie:
In het bezit zijn van een diploma cfr de referentietabel van de VTS
VTS diploma: Initiator, trainer B, trainer A, toptrainer, jeugdsportcoördinator
Opleiding Lichamelijke opvoeding aan Hoge School of universiteit.
Diploma van de federatie indien erkend door de VTS
Jeugdsportcoördinator:
een gekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en
organisatorische vlak
Impulssubsidiekrediet:
deze subsidies ten belope van 0,8 EUR/inwoner die de Vlaamse Gemeenschap tijdens de bestuursperiode 2009 -2013 jaarlijks ter beschikking stelt
aan gemeenten die een 5de hoofdstuk van het beleidsplan indienen met de
bedoeling de kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleider in de erkende Vlaamse verenigingen te verhogen en in meer clubs actief aan het
werk te krijgen.
De erkende sportvereniging:
een sportvereniging die beantwoordt aan artikel 2,3° van het decreet, aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en erkend is door het gemeentebestuur.
Deze bepaling treedt pas in werking op 01/01/2010, tot dan kunnen ook
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sportverenigingen die niet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie in aanmerking komen voor impulssubsidies.
Werkjaar:
Als werkjaar voor de sportclubs wordt aangenomen 1 augustus tot 31 juli.
HOOFDSTUK II INPULSSUBSIDIES VOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN
Artikel 2
Erkende sportverenigingen (zie erkeningsreglement) die een jeugdwerking ontplooien en die een kwaliteitsverbetering van het sporttechnisch kader beogen, kunnen in aanmerking komen voor directe financiële ondersteuning in de vorm van
impulssubsidies van de Vlaamse regering naargelang voldaan wordt aan de voorwaarden opgesomd in de desbetreffende reglementen (artikel 3 A, B, C en D).
De subsidie die hiervoor ter beschikking zal gesteld worden bedraagt 0,8
EUR/inwoner en wordt jaarlijks uitgekeerd - voor de eerste keer in 2009 en voor de
laatste keer in 2013 - voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van de uitvoeringsbesluiten.

Verdeling van de kredieten.
Krediet I bestaat uit 40% van het totale krediet voor impulssubsidies en wordt
voorzien als ondersteuning voor het behalen van diploma’s en/of voor de organisatie van cursussen zie subcategorie A en B.
Krediet II wordt samengesteld uit enerzijds 60% van het totale krediet voor impulssubsidies en anderzijds uit de resterende kredieten van subcategorie A en B.
Dit samengesteld bedrag wordt als basiskrediet (100%) beschouwd voor de financiering van subcategorie C en D.
Voor subcategorie C: “belonen van gediplomeerde coördinators actief in erkende
sportverenigingen” wordt 40% voorzien van krediet II en voor “het belonen van
gediplomeerde jeugdsportbegeleiders” wordt 60% voorzien van krediet II.

Overzicht van de subsidiecategorieën
Voor subcategorie A en B samen wordt maximum 40% van het totale impulssubsidiebudget voorzien.
A. Subsidiëring van kadervorming binnen de sportvereniging.
De toelage is bedoeld als terugbetaling van kosten voor jeugdsportbegeleiders van de club die:
▪ bereid zijn een cursus van de VTS of erkend door VTS te volgen
of;
▪ een hoger diplomaniveau willen halen.
Maximale krediet: 25 %
B. Kosten voor de organisatie van cursussen door de verenigingen of door de
gemeente.
De toelage is bedoeld als terugbetaling van kosten gemaakt door de vereni-
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gingen of de gemeente voor de organisatie van cursussen ter verbetering
van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders of -coördinatoren.
Maximale krediet:
15 %
Voor subcategorie C en D wordt 60% van het totale impulssubsidiebudget voorzien vermeerderd met de niet opgebruikte kredieten van subcategorieën A en B. De
som van deze bedragen wordt als basiskrediet voorzien (100%) om te verdelen
over subcategorie C en D.
C. Belonen en stimuleren van clubs die werken met een sportgekwalificeerde
jeugdsportcoördinator.
De toelage is bedoeld als stimulans voor verenigingen die nog geen coördinator hebben en als beloning voor verenigingen die werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator.
Krediet:
40% van het resterend impulssubsidiebedrag
D. Belonen en stimuleren van clubs die werken met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders.
De toelage is bedoeld als stimulans voor verenigingen die nog niet werken
met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en als beloning voor verenigingen die werken met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders.
Krediet:
60% van het resterende impulssubsidiebedrag

HOOFDSTUK IIIOMSCHRIJVING REGLEMENTEN EN CRITERIA VOOR SUBSIDIËRING

A.

Het reglement subsidiëring van kadervorming
Doel: verenigingen stimuleren leden tot het volgen van basisopleiding om
te komen tot sporttechnisch en pedagogisch geschoolde jeugdsportbegeleiders.

1. Inhoudelijke bepalingen
Artikel 3.
Erkende verenigingen kunnen een toelage bekomen voor geïnteresseerde jeugdsportbegeleiders die ten minste 17 jaar zijn en die bereid zijn een cursus van de
VTS of erkend door de VTS, een hoger diplomaniveau of een bijkomend diploma
“jeugdsportcoördinator” te volgen.
Deze leden dienen actief te zijn als jeugdsportbegeleider in de club (ook tijdens het
volgen van de cursus).
Bijscholingen voor jeugdsportbegeleiders of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren i.f.v. het thema impulsbeleid komen eveneens in aanmerking voor betoelaging.
Artikel 4.
De aanvragen voor toelage dienen binnen de maand na het behalen van het diploma
of het bijwonen van de bijscholing binnengebracht te worden op het secretariaat
van de sportdienst, sporthal Schulen, Manestraat 86 te 3540 Herk-de-Stad, waar
tevens de aanvraagformulieren te bekomen zijn.
2. Procedure
Artikel 5.
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• Verenigingen die voor betoelaging in aanmerking wenst te komen dienen:
− Een aanvraag schriftelijk in te dienen vóór 1 oktober van het jaar waarin de vorming werd gevolgd. De aanvragen dienen te gebeuren op de daarvoor bestemde
invulformulieren en vergezeld te zijn van bewijsstukken – (waar nodig), zijnde:
o naam van de vereniging die het inschrijvingsgeld betaalde;
o rekeningnummer van de vereniging waarop de toelage mag gestort worden;
o naam, adres en woonplaats van de deelnemer;
o bewijsstukken van de inrichters met vermelding van:
▪ bedrag van het betaalde inschrijvingsgeld;
▪ de plaats en data waarop de cursus/bijscholing heeft plaatsgevonden;
▪ het onderwerp van de cursus/bijscholing;
▪ het behaalde diploma of getuigschrift.
• De sportdienst zal de aanvragen toetsen aan de criteria, controleren en uitrekenen
en ter advies voorleggen aan de sportraad.
• De sportraad adviseert het schepencollege over de uit te keren toelagen.
Om in aanmerking te komen voor betoelaging moet de kandidaat de cursus met
goed gevolg beëindigd hebben.
3. De toelage
Artikel 6.
Het krediet voorziet in de volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
Het voor deze subcategorie bedoelde krediet is beperkt tot max 25% van het totale
impulssubsidiekrediet.
Indien het voorziene budget ontoereikend is, zal het aan elke rechthebbende vereniging toekomende bedrag proportioneel verminderd worden.
Indien het voorziene krediet voor deze subcategorie (A) niet wordt opgebruikt
wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het krediet voor betoelaging van subcategorie C en D.
Artikel 7.
De betoelaging zal gebeuren na goedkeuring door het schepencollege en 1 keer per
jaar.

B.

Reglement terugbetaling kosten organisatie van bijscholingen en cursussen
Doelstelling: de vereniging of gemeente investeert in het up to date houden van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en van de
jeugdsportcoördinators actief in de erkende verenigingen

1. Inhoudelijke bepalingen
Artikel 8.
Erkende verenigingen kunnen een toelage krijgen om kosten te vergoeden voortspruitend uit de organisatie van bijscholingen en/of cursussen VTS of erkend door
VTS voor haar jeugdsportbegeleiders en/of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinators. Ook gemeentelijke initiatieven komen in aanmerking voor betoelaging volgens dit systeem.
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Artikel 9.
Het reglement en de aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat van
de sportdienst pa. sporthal Schulen, Manestraat 86 te 3540 Herk-de-Stad.
Verenigingen kunnen een toelage aanvragen voor de organisatie van een bijscholing en/of cursussen VTS of erkend door VTS op de daartoe bestemde formulieren.
2. Procedure
Artikel 10.
• Verenigingen die een cursus van de VTS of erkend door VTS of een bijscholing wensen te organiseren dienen:
− Een aanvraag schriftelijk en 2 maanden voorafgaandelijk aan de inrichting van
het initiatief binnen te brengen op het secretariaat van de sportdienst.
Wanneer het initiatief plaatsvindt tussen 1 oktober en 31 december van het betrokken jaar wordt de betoelaging uitbetaald in het jaar volgend op het aanvraagjaar;
− Bijscholingen en/of cursussen VTS of erkend door VTS kunnen georganiseerd
en betoelaagd worden zolang er Vlaamse impulssubsidies worden voorzien en
dit voor de inrichting van cursussen en bijscholingen tot en met 30 september
2013 (indien er een verlenging van de impulssubsidies zou komen met hetzelfde thema kunnen er nieuwe aanvragen worden ingediend)
− Hun aanvraag te doen op de daartoe bestemde formulieren.
o De formulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat van de sportdienst of te downloaden via de website: www.herk-de-stad.be / vrije
tijd en toerisme / sport / toelagereglementen;
o Het aanvraagfomulier vermeldt volgende gegevens:
* De omschrijving, datum, uur en locatie van de bijscholing/cursus;
* Vermoedelijke kostprijs van de bijscholing/cursus;
* Identificatiegegevens van de aanvrager;
* Doelgroep;
− Een uitnodiging voor deelname aan de bijscholing/cursus wordt overgemaakt
aan het secretariaat van de sportraad;
− Na afloop van het initiatief wordt een financiële evaluatie bezorgd op het secretariaat van de sportdienst met vermelding van een naamlijst van de deelnemers
die effectief de cursus of bijscholing volgde.
•
•

De sportdienst zal de aanvragen toetsen aan de criteria, controleren en uitrekenen
en ter advies voorleggen aan de sportraad.
De sportraad adviseert het schepencollege over de uit te keren toelagen.

3. De toelage
Artikel 11.
Het krediet voorziet in de terugbetaling van kosten met betrekking tot de organisatie van bijscholingen en/of cursussen.
Het voor deze subcategorie bedoelde krediet is beperkt tot max 15% van het totale
impulssubsidiekrediet.
Indien blijkt dat het beschikbare krediet ontoereikend is:
▪ Worden - indien er een gemeentelijk initiatief werd genomen - de
kosten voor het gemeentelijk initiatief niet met subsidies gefinancierd maar wel met de werkingskosten van de sportdienst;
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▪

Zal het aan elke rechthebbende vereniging toekomende bedrag proportioneel verminderd worden.
Indien het voorziene krediet voor deze subcategorie (B) niet wordt opgebruikt
wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het krediet voor betoelaging van subcategorie C en D.
Artikel 12.
De betoelaging zal gebeuren na goedkeuring door het schepencollege en 1 keer per
jaar.

C.

Reglement tot stimuleren en belonen van clubs die werken met een
sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator
Doel: verenigingen verhogen het aantal gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren in de erkende sportclubs en stimuleren de coördinatoren tot
het verhogen van het diplomaniveau of tot het volgen van de VTS
jeugdsportcoördinatorcursus.

1. Inhoudelijke bepalingen
Artikel 13.
Erkende verenigingen kunnen een toelage bekomen voor het werken met een actieve sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator. De toelage wordt berekend op basis
van de gegevens van het voorbije werkjaar.
Artikel 14.
Het reglement en de aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat van
de sportdienst pa. sporthal Schulen, Manestraat 86 te 3540 Herk-de-Stad.
2. Voorwaarden
Artikel 15.
• Om als vereniging in aanmerking te komen voor deze betoelaging dient:
− de vereniging aan bepaalde voorwaarden te voldoen:
▪ De verenigingen moeten minstens 30 jeugdleden aangesloten hebben;
▪ De vereniging moet een werking ontplooien voor ten minste 3 ploegen of leeftijdsgroepen;
▪ De functie van de sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator moet
terug te vinden zijn in het organogram van de vereniging;
▪ Indien de club over een website beschikt wordt het organogram en
de jeugdvisie van de club erop vermeld;
− de actieve jeugdsportcoördinator aan bepaalde voorwaarden te voldoen:
▪ bewijs van werking van de actieve jeugdsportcoördinator door:
- het schrijven van een jeugdvisie van de club; (indienen bij
dossier)
- het communiceren van deze jeugdvisie via website;
- het organiseren van contacten met de ouders van de jeugdleden;
(uitnodiging naar de SD)
- het organiseren van minstens 3 bijeenkomsten met eigen
jeugdsportbegeleiders. (uitnodiging naar SD, verslag bij dos-
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sier)
3. Procedure
Artikel 16.
• Sportverenigingen die in aanmerking wensen te komen voor subsidiëring van
gekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren dienen:
− een subsidieaanvraag in te dienen vóór 1 oktober van het betrokken jaar op
het secretariaat van de sportdienst.
Aanvragen na deze datum komen niet meer in aanmerking voor subsidiering;
− hun aanvraag te doen op de daartoe bestemde formulieren.
▪ Het reglement en de formulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat van de sportraad of te downloaden via de website: www.herkde-stad.be / vrije tijd en toerisme / sport / toelagereglementen;
▪ De aanvraag dient volledig ingevuld en ondertekend te worden en
vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken. Bij het ontbreken
van de nodige bewijsstukken kunnen voor de desbetreffende criteria
geen punten gescoord worden.
•

De sportdienst zal de aanvragen toetsen aan de criteria, controleren en uitrekenen
en ter advies voorleggen aan de sportraad.
• De sportraad adviseert het schepencollege over de uit te keren toelagen.
4. Toelage
Artikel 17.
Van het totaal krediet voorzien voor impulssubsidies verminderd met het krediet
uitgekeerd aan subcategorie A en B wordt 40% voorzien voor de betoelaging van
subcategorie C (jeugdsportcoördinator) aan de hand van een puntensysteem.
Voor de berekening van het puntensysteem wordt gebruik gemaakt van navolgende
formule waarbij volgende factoren en wegingen worden in rekening gebracht:
Factoren:
Het diplomaniveau van de jeugdsportcoördinator;
Het aantal leden (opgedeeld in groepen leden)
Wegingstabel:
♯ Leden punten
30
1
40
1,1
60
1,2
80
100
> 150

1,3
1,4
1,5

Diploma cfr. referentietabel VTS

punten

Initiator VTS
bachelor LO/trainer B
Trainer A/bachelor LO en trainer B/master
LO
Toptrainer/master LO en trainer A

1
1,1
1,2

Formule:
De vermenigvuldiging van de behaalde punten per factor
Punten diplomaniveau X punten ledenaantal (per schijf)
Berekening
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1,3

De geldelijke waarde van de punten wordt bepaald door de deling van het
krediet door het totaal van de aan alle gekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren samen toegekende punten.
Het subsidiebedrag dat elke vereniging ontvangt voor subcategorie C wordt
berekend door de door de vereniging verzamelde punten te vermenigvuldigen met de waarde van het punt.
Artikel 18.
De betoelaging zal gebeuren na goedkeuring door het schepencollege en 1
keer per jaar.
D. Reglement tot stimuleren en belonen van clubs die werken met sporttechnisch gediplomeerde jeugdsportbegeleiders
Doel: erkende sportverenigingen verhogen het aantal sporttechnisch gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in de erkende sportclubs en
stimuleren de jeugdsportbegeleiders tot het verhogen van het diplomaniveau.
1. Inhoudelijke bepalingen
Artikel 19.
Erkende verenigingen kunnen een toelage bekomen voor het werken met een actieve sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider. De toelage wordt berekend op basis
van de gegevens van het voorbije werkjaar.
Artikel 20.
Het reglement en de aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat van
de sportdienst pa. sporthal Schulen, Manestraat 86 te 3540 Herk-de-Stad.
2. Voorwaarden
Artikel 21.
Om als erkende vereniging in aanmerking te komen voor deze betoelaging dient:
• de vereniging aan bepaalde voorwaarden te voldoen:
▪ De vereniging moet een werking ontplooien voor (een) aparte leeftijdsgroepen of specifieke niveaugroepen;
• de actieve jeugdsportbegeleider aan bepaalde voorwaarden te voldoen:
▪ dient minimum houder te zijn van het diploma van VTS-initiator
▪ dient op jaarbasis minimum aan 2 vergaderingen of bijscholingen
georganiseerd door de jeugdsportcoördinator of gemeente deel te
nemen. Bijscholingen georganiseerd door de VTS of de federatie
komen eveneens in aanmerking om te voldoen aan deze voorwaarde. (verslagen van vergaderingen of attesten afgeleverd door instanties bij dossier voegen)
▪ dient wekelijks en gedurende 8 maanden van het jaar minstens 1
training te begeleiden
3. Procedure
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Artikel 22.
• Sportverenigingen die in aanmerking wensen te komen voor subsidiëring van
gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders dienen:
− een subsidie-aanvraag in te dienen vóór 1 oktober van het betrokken jaar op
het secretariaat van de sportdienst.
Aanvragen na deze datum komen niet meer in aanmerking voor subsidiering;
− hun aanvraag te doen op de daartoe bestemde formulieren.
▪ Het reglement en de formulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat van de sportraad of te downloaden via de website: www.herkde-stad.be / vrije tijd en toerisme / sport / toelagereglementen;
▪ De aanvraag dient volledig ingevuld en ondertekend te worden en
vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken. Bij het ontbreken
van de nodige bewijsstukken kunnen voor de desbetreffende criteria
geen punten gescoord worden.
•
•

De sportdienst zal de aanvragen toetsen aan de criteria, controleren en uitrekenen
en ter advies voorleggen aan de sportraad.
De sportraad adviseert het schepencollege over de uit te keren toelagen.

4. Toelage
Artikel 23.
Van het totaal krediet voorzien voor impulssubsidies verminderd met het krediet
uitgekeerd aan subcategorie A en B wordt 60% voorzien voor de betoelaging van
subcategorie D (jeugdsportbegeleider) aan de hand van een puntensysteem.
Voor de berekening van het puntensysteem wordt gebruik gemaakt van navolgende
formule waarbij volgende factoren en wegingen worden in rekening gebracht:
Factoren:
het diplomaniveau van de jeugdsportbegeleider;
het aantal trainingsuren op weekbasis
Wegingstabel:
Trainingsuren
op weekbasis

Diploma cfr. referentietabel VTS

punten

Initiator VTS
bachelor LO/trainer B
Trainer A/bachelor LO en trainer B/master LO
Toptrainer/master LO en trainer A

1
1,1
1,2
1,3

Formule:
De vermenigvuldiging van de factoren.
Trainingsuren op weekbasis X Punten diplomaniveau
Berekening
Per gekwalificeerde jeugdsportbegeleider wordt er een berekening gemaakt
die een aantal punten oplevert. De geldelijke waarde van de punten wordt
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bepaald door de deling van het krediet door het totaal van de aan alle gediplomeerde jeugdsportbegeleiders samen toegekende punten.
Per club worden de punten opgeteld.
Het subsidiebedrag dat elke vereniging ontvangt voor subcategorie D wordt
berekend door de door de vereniging verzamelde punten te vermenigvuldigen met de waarde van het punt.

HOOFDSTUK IV

ALGEMENE SLOTBEPALINGEN

Artikel 24.
Alle betwistingen en interpretaties betreffende dit reglement en de toepassing ervan
evenals alle onvoorziene gevallen, worden beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen.
Dit reglement heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009 en wordt voor het
eerst toegepast in het betoelagingsjaar 2009 waarbij de werking van werkingsjaar
2008 - 2009 wordt beoordeeld.
Artikel 2.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tem 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 mee te delen aan de Heer Provinciegouverneur.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:
De Secretaris,
W.g. Creten N.

De Burgemeester-Voorzitter,
W.g. Buekers P.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:
Herk-de-Stad, 16 december 2008.

In opdracht:
De Secretaris,

De Burgemeester,
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Ondertekend door Nathalie Creten (Signature)
Datum: 2020.11.24 09:27:53 CET
Functie: Algemeen directeur
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Ondertekend door Lore Michiels (Signature)
Datum: 2020.11.26 15:15:52 CET
Functie: voorzitter GR
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