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Aanwezig: Dames en Heren: Laurens Appeltans, Waarnemend Voorzitter, Gruyters
Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen, Vanuytrecht en
Grosemans, Schepenen; Vandenrijt, Raemaekers, Pauly, Boesmans, De Norre,
Moyaers, Ector, Raskin, Laenen, De Waele, Orens, Berden, Graulus, Vanwing;
Raadsleden; Creten Nathalie, Stadssecretaris.
————————

DE GEMEENTERAAD:
Wijziging van het
gemeentelijk reglement subsidiëring
instandhouding zwaluwkolonies Herk-deStad, goedgekeurd bij
raadsbesluit van 9
april 2001 in het
“Gemeentelijk subsidiereglement voor het
in stand houden van
zwaluwkolonies”.
__________

Gelet op het gemeentelijk reglement subsidiëring instandhouding zwaluwkolonies
Herk-de-Stad, goedgekeurd bij raadsbesluit van 9 april 2001;
Gelet op het gemeentelijke milieubeleidsplan 2005-2009, bij raadsbesluit van 22
februari 2010 verlengd tot 2013;
Gelet op het biodiversiteitscharter, goedgekeurd bij raadsbesluit van 13 mei 2013,
waarbij expliciet werd opgenomen onder het actiepunt “waardevolle Herkse soorten” om de subsidie voor de instandhouding van de zwaluwen te behouden;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 september 2013 waarin beslist werd dat in elk subsidiereglement een clausulering
voorzien dient te worden inzake de plafonnering van de subsidiebedragen tot het
voorziene budget waarbij bij budgetoverschrijding er zal worden overgegaan tot
een proratering;
Gelet op het advies van de Minaraad van 24 september 2013;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2013 oktober tot principiële goedkeuring van dit voorontwerp en tot het inwinnen van het advies van de gemeentelijke Minaraad;
Gelet op het positief advies van de Minaraad van 22 oktober 2013 waarin zij volgende bemerkingen formuleert: de Minaraad vraagt om binnen de begroting voor
elk subsidiereglement afzonderlijke budgetten te voorzien en niet één budget voor
alle subsidiereglement tezamen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 november 2013;
Overwegende dat in het goedgekeurde gemeentelijke milieubeleidsplan in de cluster natuurlijke entiteiten is vastgelegd dat er gestreefd moet worden naar het behoud, herstel en de ontwikkeling van bepaalde populaties of soorten;
Overwegende dat het aantal broedende zwaluwen (huiszwaluw en boerenzwaluw)
in Vlaanderen sterk afneemt;
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Overwegende dat op de Vlaamse Rode Lijst de huiszwaluw opgenomen is in categorie 3 – kwetsbaar en de boerenzwaluw opgenomen is in categorie A – achteruitgaand en dat het daarom wenselijk is voor deze twee soorten een subsidie voor het
behoud van nestgelegenheden te voorzien;
Overwegende dat de geraamde kost voor deze subsidie vergelijkbaar zal zijn met
de kosten uit het verleden (in 2012 werd voor € 1.381,00 gesubsidieerd, een simulatie met dezelfde aantallen zou een subsidiebedrag van € 1.490,00 opleveren in
2014);

BESLUIT met algemene stemmen:
Artikel 1
Het navolgend gemeentelijk reglement subsidiëring instandhouding zwaluwkolonies Herk-de-Stad, goedgekeurd bij raadsbesluit van 9 april 2001 te wijzigen in het
“Gemeentelijk subsidiereglement voor het in stand houden van zwaluwkolonies”
met ingang vanaf 1 januari 2014.
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Artikel 2.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het ge-
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meentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, mee te delen aan de provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering
wordt overgemaakt aan:
- de dienst Leefmilieu,
- de MINA-raad.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:
De Secretaris,
W.g. Creten N.

De Voorzitter, belet
W.g. Appeltans L.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:
Herk-de-Stad, 30 december 2013.

In opdracht:
De Secretaris,

De Voorzitter,
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Ondertekend door Lore Michiels (Signature)
Datum: 2020.12.15 16:09:52 CET
Functie: voorzitter GR
Locatie: HERK-DE-STAD
Ondertekend door Nathalie Creten (Signature)
Datum: 2020.12.14 18:33:55 CET
Functie: Algemeen directeur
Locatie: HERK-DE-STAD
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