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Aanwezig: Dames en Heren: Appeltans Laurens, Voorzitter, Pauly Danny, Burge-

meester; Raemaekers, Vanleeuw, Vandersmissen, Ector en Moyaers, Schepenen; Ma-

chiels, Gruyters, Spooren, Bogaert, Meys-Hermans, Stevens, Vanholst, Stiers, 

Boesmans, Laenen, Grosemans en De Waele, Raadsleden en Creten Nathalie, Stads-

secretaris. 

 

 
———————— 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Goedkeuring invoe-

ring ereburgerschap. 

__________ 

 

 

Gelet op het voorstel van de burgemeester om een ereburgerschap in te voeren; 

 

Gelet op het positieve advies van de cultuurraad;  

 

Overwegende dat een ereburgerschap een mooie aanvulling is op de bestaande twee-

jaarlijkse cultuurprijs van het stadsbestuur en het tweejaarlijkse Feest van de Vrijwil-

liger van de cultuurraad;  

 

Overwegende dat een ereburgerschap gericht is op inwoners met verdiensten op alle 

mogelijke maatschappelijke domeinen;  

 

Overwegende dat het wenselijk is om voor dit ereburgerschap een (beperkt) reglement 

op te stellen; 

  

Gelet op het voorstel van de fractieleider van N-VA-NIEUW, mevrouw Karolien 

Grosemans, tot amendering van de beslissing door wijziging van artikel 1, Art 1.: 

Oorspronkelijk artikel 

Art. 1: De titel van ereburger van Herk-de-Stad wordt verleend door de gemeenteraad 

op basis van een gemotiveerd voorstel geformuleerd door het college van burgemees-

ter & schepenen.  

Geamendeerd artikel 

Art. 1: De titel van ereburger van Herk-de-Stad wordt verleend door de gemeenteraad 

op basis van een gemotiveerd voorstel geformuleerd door de fractieleiders.  

 

De voorzitter roept op tot stemming van amendement 1 . 

Het amendement wordt goedgekeurd met 11 stemmen voor, 8 stemmen tegen en is 

dus goedgekeurd: 

11 stemmen voor: schepenen Vanleeuw en Vandersmissen, raadsleden Appeltans, 

Gruyters, Spooren, Bogaert, Meys-Hermans, Vanholst, Boesmans, Laenen en Grose-

mans. 

8 stemmen tegen:burgemeester Pauly, schepenen Raemaekers, Ector en Moyaers, 

raadsleden Machiels, Stevens, Stiers en De Waele. 

 

Raadslid Stiers verklaart achteraf dat zij ja heeft willen stemmen.  

 

Gelet op het voorstel van de fractieleider van N-VA-NIEUW, mevrouw Karolien 

Grosemans, tot amendering van de beslissing door toevoeging van Art.7 aan artikel 1: 

Het ereburgerschap wordt door de gemeenteraad vervallen verklaard indien hiervoor 

ernstige redenen zijn. De betrokkene wordt hiervan op de hoogte gebracht door toe-
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zending van desbetreffende gemeenteraadsbesluit. 

 

De voorzitter roept op tot stemming van amendement 2 . 

Het amendement wordt goedgekeurd met 11 stemmen voor, 8 stemmen tegen en is 

dus goedgekeurd: 

11 stemmen voor: schepenen Vanleeuw en Vandersmissen, raadsleden Appeltans, 

Gruyters, Spooren, Bogaert, Meys-Hermans, Vanholst, Stiers,, Laenen en Grosemans. 

8 stemmen tegen:burgemeester Pauly, schepenen Raemaekers, Ector en Moyaers, 

raadsleden Machiels, Stevens, Boesmans en De Waele. 

 

Gelet op het voorstel van de fractieleider van N-VA-NIEUW, mevrouw Karolien 

Grosemans, tot amendering van de beslissing door toevoeging van Art.8 aan artikel 1: 

Het ereburgerschap wordt maximaal éénmaal per jaar  toegekend aan één per-

soon/rechtspersoon.  

 

De voorzitter roept op tot stemming van amendement 3. 

Het amendement wordt goedgekeurd met 11 stemmen voor, 8 stemmen tegen en is 

dus goedgekeurd: 

11 stemmen voor: schepenen Vanleeuw en Vandersmissen, raadsleden Appeltans, 

Gruyters, Spooren, Bogaert, Meys-Hermans, Vanholst, Stiers,, Laenen en Grosemans. 

8 stemmen tegen:burgemeester Pauly, schepenen Raemaekers, Ector en Moyaers, 

raadsleden Machiels, Stevens, Boesmans  en De Waele. 

 

Gelet op de stemming van het algehele besluit met de 3 amendementen: 

 

Naam en voornaam Voor Tegen Onthou-

ding 

Appeltans Laurens √   

Pauly Danny √   

Raemaekers Magda √   

Vanleeuw Mark √   

Vandersmissen Gert √   

Ector Guido √   
Moyaers Bert √   

Machiels Ivan √   
Gruyters Bart √   

Spooren Hugo √   
Bogaert Johan √   
Meys-Hermans Lucille √   
Stevens Stephan √   
Vanholst Sara √   

Stiers Merja √   

Boesmans Jos √   

Laenen Michel √   

Grosemans Karolien √   
De Waele Sofie √   

 

Overwegende dat de volstrekte meerderheid van de leden zich derhalve uitspreekt 

voor de goedkeuring van volgend besluit; 

 

 

BESLUIT met algemene stemming: 
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Artikel 1. 

De invoering van een ereburgerschap op basis van onderstaand reglement goed te keu-

ren.  

 

Reglement “ereburgerschap Herk-de-Stad” 

Art. 1 : De titel van ereburger van Herk-de-Stad wordt verleend door de gemeente-

raad op basis van een gemotiveerd voorstel geformuleerd door de fractieleiders.  

Art. 2 : Het college kan zich op zijn beurt baseren op voorstellen die door iedereen 

(burger,gemeentepersoneel,mandataris,vereniging,adviesraad,…) kunnen worden 

ingediend. 

Art. 3 : Iedere kandidatuur moet gestaafd zijn met de nodige bewijsstukken, in om het 

even welke vorm. 

Art. 4 : De personen die in aanmerking komen voor de titel zijn in regel natuurlijke 

personen van Herk-de-Stad (door geboorte of woonplaats). Bij wijze van uitzondering 

kan de titel ook worden toegekend aan een rechtspersoon. De titel kan postuum wor-

den toegekend. 

Art. 5 : De titel wordt toegekend voor een uitzonderlijke verdienste (op breed maat-

schappelijk vlak) met minstens een regionale uitstraling en bij voorkeur  een nationale 

of internationale uitstraling. 

Art. 6 : De titel heeft een louter ceremoniële waarde. De ereburger ontvangt als uiter-

lijk teken van deze titel een officiële oorkonde.  

Art.7: Het ereburgerschap wordt door de gemeenteraad vervallen verklaard indien 

hiervoor ernstige redenen zijn. De betrokkene wordt hiervan op de hoogte gebracht 

door toezending van desbetreffende gemeenteraadsbesluit. 

Art.8: Het ereburgerschap wordt maximaal éénmaal per jaar  toegekend aan één per-

soon/rechtspersoon.  

 

Artikel 2.  

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het gemeen-

tedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd door het reparatiedecreet van 23 januari 

2009, mee te delen aan de provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter 

kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan de culturele dienst. 

 

 NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                   De Voorzitter,  

W.g. Creten N.                            W.g. Appeltans L. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 10 mei 2011. 

In opdracht: 

De Secretaris,      De Voorzitter van de gemeenteraad, 
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