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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 10 februari 2020

In opdracht:

Zitting van 10 februari 2020

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

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

Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Jessie 
Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, 
Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, Raadsleden

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Verontschuldigd Jimmy Graulus, Raadslid

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Gemeentelijk subsidiereglement ter ondersteuning van fuifbussen.

Inhoudelijke motivering
Gelet op het schrijven van de jeugdraad omtrent de wijziging van de provinciale ondersteuning van fuifbussen (50% 
van de kost met een maximum van 400€ per bus waar de provincie vroeger alles betaalde);
Gelet op de gegeven argumenten van de jeugdraad omtrent veiligheid en milieu;
Overwegende dat elke jeugdvereniging jaarlijks fuifbussen voorziet voor Herkse fuiven:

 Hippie Shake (Chiro Schulen) 2 fuifbussen
 Moeder waarom fuiven wij (Chiro Arika) 2 fuifbussen
 Blacklight (Scouts Donk) 1 fuifbus
 Jour de l'amour (KSA Berbroek) 1 fuifbus
 Rock Herk 2 fuifbussen

Overwegende dat het gemeentebestuur reeds twee jaar geen nieuwjaarsbussen meer heeft ingelegd en dus kosten 
bespaard heeft;
 
Overwegende dat een gemeentelijke ondersteuning van de fuifbussen eveneens de verkeersveiligheid verhoogt, de 
parkeerproblematiek verkleint en bijdraagt aan een verminderde CO2-uitstoot doordat één busrit meerdere 
autoritten vervangt;
 
Overwegende het voorstel om via een gemeentelijk subsidiereglement te voorzien in een ondersteuning van de 
fuifbussen
 
Gemeentelijk subsidiereglement ter ondersteuning van fuifbussen in Herk-de-Stad
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artikel 1 - gemeentelijke subsidie
Er wordt een subsidie van 50% van de kostprijs van een bus voorzien met een maximum van 400,00 euro voor een 
eerste bus en 200,00 euro voor een tweede bus.
 
artikel 2 - voor wie?
Iedere erkende Herkse vereniging die een fuif (of festival) organiseert op het grondgebied van Herk-de-Stad komt in 
aanmerking. Een vereniging kan per jaar maximaal één tussenkomst krijgen voor de huur van twee bussen.
 
artikel 3 - aanvraag
De aanvraag voor een tussenkomst gebeurt via de algemene fuifaanvraag conform het fuifreglement.
 
artikel 4 - betaling
De betaling van de tussenkomst gebeurt op basis van het voorleggen van de factuur van de busmaatschappij.

Financiële impact
Gelet op het wijzigen van de provinciale ondersteuning voor een fuifbus;
Gelet op de kosten die Chiro Schulen in oktober 2019 maakte van 899.91 euro voor één fuifbus tijdens Hippie 
Shake;
Gelet op een geschatte kost van  7.200,00 euro voor alle fuifbussen/festivalbussen op basis van de fuiven van de 
voorbije jaren;
Gelet op de te verwachten tussenkomst van de provincie Limburg van 3.200,00 euro
Gelet op het voorstel van terugbetaling en het aantal fuifbussen van de voorbije jaren er een tussenkomst nodig is 
van 2.900,00 euro
Gelet op het voorstel om een krediet van 2.900,00 euro te voorzien bij de eerstvolgende begrotingswijziging;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
Het onderstaande subsidiereglement ter ondersteuning van fuifbussen in Herk-de-Stad goed te keuren.
Gemeentelijk subsidiereglement ter ondersteuning van fuifbussen in Herk-de-Stad
 
Artikel 1 - gemeentelijke subsidie
Er wordt een subsidie van 50% van de kostprijs van een bus voorzien met een maximum van 400,00 euro voor een 
eerste bus en 200,00 euro voor een tweede bus.
 
Artikel 2 - voor wie?
Iedere erkende Herkse vereniging die een fuif (of festival) organiseert op het grondgebied van Herk-de-Stad komt in 
aanmerking. Een vereniging kan per jaar maximaal één tussenkomst krijgen voor de huur van twee bussen.
 
Artikel 3 - aanvraag
De aanvraag voor een tussenkomst gebeurt via de algemene fuifaanvraag conform het fuifreglement.
 
Artikel 4 - betaling
De betaling van de tussenkomst gebeurt op basis van het voorleggen van de factuur van de busmaatschappij.
Artikel 2.

Een krediet van 2.900,00 euro te voorzien in de meerjarenbegroting 2020-2025 bij de eerstvolgende 
begrotingswijziging.
Artikel 3.
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:

 Jeugdraad Herk-de-Stad
 Dienst Jeugd/Cultuur
 Financiële dienst
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NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Algemeen Directeur

Lore Michiels
W.g. Voorzitter


		2020-11-18T09:56:15+0100
	HERK-DE-STAD
	Nathalie Creten (Signature)
	Algemeen directeur


		2020-11-19T12:28:09+0100
	HERK-DE-STAD
	Lore Michiels (Signature)
	voorzitter GR




