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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 08 april 2019

In opdracht:

Zitting van 08 april 2019

Aanwezig Paul Buekers, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen

Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie 
Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Johny 
Franssen, Gunter De Ryck, Raadsleden

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur

Verontschuldigd Marijke Berden, Schepen

Karolien Grosemans, Tim Raskin, Raadsleden

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Wijziging reglement relatiegeschenken en vieringen.

Inhoudelijke motivering
Gelet op het reglement 'Relatiegeschenken' van 10 april 1989, zoals gewijzigd bij raadsbesluit van 23 december 
2013;
Gelet op het feit dat het reglement 'Relatiegeschenken' van 10 april 1989 intussen 30 jaar oud is en inhoudelijk niet 
meer strookt aan de realiteit;
Gelet op de noodzaak om dit reglement dringend aan te passen;

Financiële impact
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn via artikelnr. 2019/GBB-CBS/0119-03/6143001/IE-GEEN.

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
Huwelijk: gegraveerde balpen en uniek geschenk.
Jubilarissen/100-jarigen:
- schenking van een uniek geschenk of cheques van de Herkse Middenstandsraad ter waarde van 50EUR, al naar 
gelang de keuze van de jubilarissen/100-jarigen.



2

- een boeket ter waarde van 25 Euro;
Jubilarissen die niets willen doen:
- de felicitatiebrief van de koning en de kopie van de trouwakte op te sturen met de post
- een boeket ter waarde van 25 Euro.
De toekenning van deze relatiegeschenken kan per legislatuur geëvalueerd en aangepast worden.
Artikel 2.
Openingen/ huldigingen
Volledige receptiekosten:
 - bij opening of huldiging van een stedelijk gebouw in beheer van de stad of van een zelfstandige vereniging.
 - bij initiatieven van algemeen belang waarin het stadsbestuur een specifieke rol speelt.
Artikel 3.
Een tussenkomst van 70€ bij vieringen van verdienstelijke Herkenaren en verenigingen, op initiatief van een 
vereniging.
Artikel 4.
Dit reglement vervangt het raadsbesluit van 10 april 1989, zoals gewijzigd bij raadsbesluit van 23 december 2013.
Artikel 5.
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:
 - de dienst financiën.
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