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Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn 19 april 2021 
 

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter 

Bert Moyaers, Burgemeester 

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

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Karel 
Lavigne, Evi Appeltans, Merja Stiers, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De 
Ryck, Ludo Knaepen, Michel Laenen, Raadsleden 

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Afwezig / 

 
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 
Openbaar 

Verslag 

1 Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn, open zitting. 

Feiten en context 

Gelet op de ontwerpnotulatie van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 maart 
2021; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het voorinzagerecht; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;zoals gewijzigd; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Enig artikel. 
De ontwerpnotulen van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 maart 2021 zonder 
opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben. 
 

Secretariaat 
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2 Toelage voedselhulp. 

Feiten en context 

Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de 
doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; eerst gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 24 juni 2020; nadien gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 december 2020; 
Overwegende dat de Coronapandemie meer mensen in een kwetsbare situatie brengt en dat deze mensen geen 
andere keuze hebben dan zich te richten tot de hulporganisaties en het OCMW; 
Overwegende dat het onontbeerlijk is dat het OCMW een aangepaste hulp kan bieden aan dit zeer kwetsbare 
publiek in de vorm van voedselhulp; 
Overwegende dat de sector van de voedselhulp zwaar getroffen is door de crisis en de hoeveelheden 
voedselschenkingen sterk zijn afgenomen; 
Gelet op de Federale toelage voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ten bedrage van 12.000.024 
euro, om de meest kwetsbare mensen de kans te geven om in hun voedselbehoefte en basishygiënemateriaal ter 
bescherming van COVID-19 te voorzien; Gelet op de Herkse toelage van 4.288,00 euro met een uiterlijke 
bestedingsdatum van 30 juni 2021; 
Gelet op de verplichting tot verantwoording van de toelage in het Uniek Jaarverslag onder de vorm van een 
Exceslijst met vermelding van de begunstigden en de gemiddelde besteding; 
Overwegende dat de toelage zich richt tot de gebruiker van het OCMW in de ruime zin, met name de persoon die 
gebruik maakt van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening die behoort tot de opdrachten van het OCMW; 
Gelet op de samenwerking van OCMW Herk-de-Stad met Sint-Vincentius Sint-Amandina voor de samenstelling en 
de bedeling van voedselpakketten voor de kwetsbare Herkse burgers, doorverwezen door de sociale dienst van het 
OCMW na een financieel onderzoek; 
Gelet op het voorstel van de financiële dienst en de sociale dienst om de toelage over te maken aan Sint-Vincentius 
voor de aankoop van voedings- en hygiënische producten voor de samenstelling van de maandelijkse 
voedselpakketten. 

Wettelijke motivering 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid; Gelet op de omzendbrief van 26 
oktober 2018 betreffende lokaal sociaal beleid; 
  
 
Stemming: 
Met 21 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Karel Lavigne, Evi 
Appeltans, Merja Stiers, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo 
Knaepen, Michel Laenen), 2 onthoudingen (Lo Guypen, Tim Raskin) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De toelage inzake voedselhulp van 4.288,00 euro over te maken aan Sint-Vincentius Herk-de-Stad voor de 
samenstelling van voedselpakketten. 
Artikel 2. 
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 gemeenschappelijke financiële dienst voor gemeente en OCMW; 

• de sociale dienst. 
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Motivering onthouding 

  
Raadslid Lo Guypen verantwoordt de onthouding van de fractie NIEUW en de Onafhankelijke als volgt: 
Dat de Federale toelage van 4.288 € bedoeld om de meest kwetsbare mensen tegemoet te komen in hun 
voedselbehoefte en basishygiënemateriaal ter bescherming van COVID-19 aan Sint-Vincentius wordt doorgegeven 
om daarmee extra voedselpakketten te voorzien is correct en juist. Sint-Vincentius is het best geplaatst om deze 
zorg met kennis van zaken en ervaring ter harte te nemen.    
  
Dit bedrag van 4.288 € is zeker welkom om een antwoord te bieden aan de ongetwijfeld verhoogde nood aan 
voedselhulp en de vaststelling dat de hoeveelheden voedselschenkingen sterk zijn afgenomen door de corona-
crisis. Typisch en tegelijk tekenend voor de slechte voorbereiding en het falend beleid van de Vooruit(SPA)-VLD-
CD§V meerderheid ter zake is dat zij deze sterk gestegen vraag naar ondersteuning en extra voedselpakketten wel 
onderschrijven maar dat zij helaas geen enkel zicht hebben op de precieze aantallen van deze stijging. Meten is 
weten…! 
  
Niettemin, ondanks het feit dat we dus niet weten hoe groot de behoefte voor ondersteuning van de groep van 
kansarmen is, zal een extra bedrag van 4.288 € eerder gering blijven om de nood te ledigen. Daarom vindt de 
fractie NIEUW Herk-de-Stad en Onafhankelijke dat deze toelage minstens mag verdubbeld worden met inbreng van 
eigen gemeentelijke middelen tot een totaalbedrag van 8.500 €. 
De fractie NIEUW Herk-de-Stad en Onafhankelijke betreurt ten zeerste dat de meerderheid niet wil ingaan op dit 
voorstel. En daarmee recht ingaat tegen haar eigen schone woorden een zorgzame gemeente te zijn met het hart 
op de juiste plaats in de hulp en ondersteuning voor de kansarmen en behoeftigen onder ons. Een schrijnend 
voorbeeld van het verschil tussen ‘woord’ en ‘daad’. 
Om al die redenen wil de fractie NIEUW Herk-de-Stad en Onafhankelijke zich puur principieel onthouden bij dit al te 
gemakkelijke en nauwelijks afdoende voorstel over de besteding van de toelage voor voedselhulp. 

____________ 
 

 

3 Aanstelling plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene 
vergadering van Watering De Velpe en Watering Sint-Truiden in 
opvolging van een ontslagnemend raadslid. 

Feiten en context 

Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad aangesloten is bij: 

• Watering De Velpe 

• Watering Sint-Truiden 
  
Gelet op het raadsbesluit van 11 maart 2019 waarbij mevrouw Jessie Schrijvers werd aangeduid als 
plaatsvervangend afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering De Velpe; 
  
Gelet op het raadsbesluit van 11 maart 2019 waarbij mevrouw Jessie Schrijvers werd aangeduid als 
plaatsvervangend afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Sint-Truiden; 
  
Gelet op het feit dat mevrouw Jessie Schrijvers haar ontslag als raadslid indiende per 29 december 2020; 
 
Gelet op navolgende kandidatuurstelling om aangeduid te worden als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
Algemene vergadering de watering De Velpe: 
-          de heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9/3 - 3540 Herk-de-Stad 
Gelet op navolgende kandidatuurstelling om aangeduid te worden als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
Algemene vergadering de watering Sint-Truiden: 
-          de heer Karel Lavigne, Halbekerstraat 2 - 3540 Herk-de-Stad 

Wettelijke motivering 

Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; zoals gewijzigd; 
 
Stemming: 
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De voorzitter gaat over tot geheime stemming via Forms in Microsoft. 
Jimmy Graulus als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van Watering De Velpe 
18 ja-stemmen en 5 onthoudingen. 
Jimmy Graulus heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen voor de aanstelling 
als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van Watering De Velpe. 
Karel Lavigne als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van Watering Sint-Truiden 
15 ja-stemmen, 3 stemmen tegen en 5 onthoudingen. 
Karel Lavigne heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen voor de aanstelling 
als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van Watering Sint-Truiden 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9/3 -3540 Herk-de-Stad, aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde 
in de algemene vergadering van  Watering De Velpe voor de rest van de legislatuur 2019-2024. 
Artikel 2. 
De heer Karel Lavigne, Halbekerstraat 2 -3540 Herk-de-Stad, aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde in 
de algemene vergadering van Watering Sint-Truiden voor de rest van de legislatuur 2019-2024. 
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, zoals gewijzigd, mee te delen aan de heer Provinciegouverneur terwijl een afschrift van dit 
besluit wordt overgemaakt aan: 
- de Wateringen, 
-de plaatsvervangend afgevaardigden. 
 

4 Aanstelling plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene 
vergadering van het Sociaal verhuurkantoor Land van Loon vzw in 
opvolging van een ontslagnemend raadslid. 

Feiten en context 

Overwegende dat de stad Herk-de-Stad aangesloten is bij de vzw Sociaal verhuurkantoor Land van Loon; 
Gelet op het raadsbesluit van 8 april 2019 waarbij mevrouw Jessie Schrijvers werd aangeduid als plaatsvervangend 
afgevaardigde voor de algemene vergadering van de vzw Sociaal verhuurkantoor Land van Loon; 
Gelet op het feit dat mevrouw Jessie Schrijvers haar ontslag heeft ingediend als raadslid per 29 december 2020; 
  
Gelet op de kandidatuurstelling van de heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9/3 - 3540 Herk-de-Stad om aangesteld 
te worden als plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene vergadering van de vzw Sociaal verhuurkantoor 
Land van Loon; 
 
Stemming: 
De voorzitter gaat over tot geheime stemming via Forms in Microsoft. 
Jimmy Graulus als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van de vzw Sociaal 
verhuurkantoor Land van Loon 
17 ja-stemmen en 6 onthoudingen. 
Jimmy Graulus heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen voor de aanstelling 
als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van de vzw Sociaal verhuurkantoor Land van 
Loon. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9/3 - 3540 Herk-de-Stad als plaatsvervangend afgevaardigde voor de 
algemene vergadering van de vzw Sociaal verhuurkantoor Land van Loon voor rest de van de legislatuur 2019-
2024. 
Artikel 2. 
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: 
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- de vzw Sociaal verhuurkantoor Land van Loon. 
 
 
 

Kennisgeving 

5 Kennisgeving briefwisseling 

 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van: 
- de e-mail van fractieleider Sofie De Waele waarin zij melding maakt van de naamswijziging van sp.a. naar Vooruit. 
 
 
 
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: 
In opdracht: 
 
Bart Bastijns 
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur 
 

Lore Michiels 
W.g. Voorzitter 

 


