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Dienst Secretariaat 
 
 
 

Toepassing van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
Tijdens de gemeenteraad van 22 juni 2020 werden navolgende besluiten genomen: 

 
Openbaar 

Vorig verslag 

1. Goedkeuring vorig verslag. 
Het verslag van 18 mei en 25 mei 2020 werd mits enkele aanpassingen goedgekeurd. 

 

Grondgebiedszaken 

2. Samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). 
Met 16 stemmen voor en 6 onthoudingen werd de samenstelling gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (GECORO) goedgekeurd. 

 

3. Advies van de GECORO met betrekking tot de aanvraag van een planologisch attest voor de uitbreiding 
van een bedrijf. 
Met algemene stemmen werd het advies van de GECORO met betrekking tot de aanvraag van een 
planologisch attest voor de uitbreiding van een bedrijf goedgekeurd. 

 

4. PG Leader Haspengouw - Goedkeuring jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019. 
Met algemene stemmen werd het jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019 van PG leader Haspengouw 
goedgekeurd. 

 

5. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze opdracht “Wegenis en Riolering Amandinaweg en 
Koestraat”. 
Met algemene stemmen werden de lastvoorwaarden en gunningswijze “Wegenis en Riolering 
Amandinaweg en Koestraat” goedgekeurd. 

 
6. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze opdracht “Wegenis en Riolering Keernestraat”. 

Met algemene stemmen werden de lastvoorwaarden en gunningswijze opdracht “Wegenis en Riolering 
Keernestraat” goedgekeurd. 

 
7. Onderhoud wegen in asfalt 2020 (Nachtegaalstraat e.a.) - Goedkeuring verrekening - 2019-8760. 

Met algemene stemmen werd de verrekening – 2019-8760 - Onderhoud wegen in asfalt 2020 
(Nachtegaalstraat e.a.) goedgekeurd. 

 

8. Goedkeuring intentieovereenkomst met betrekking tot BizLocator. 
Met algemene stemmen werd de intentieovereenkomst met betrekking tot BizLocator goedgekeurd. 

Vrije Tijd 

 
9. Bekrachtiging van de collegebesluiten van 25 mei 2020 met betrekking tot de instemming van de 

inrichting van speelstraten in de zomer 2020 en de goedkeuring van het bijhorend tijdelijk 
politiereglement. 

 
Met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen werd de bekrachtiging van de collegebesluiten van 25 mei 
2020 met betrekking tot de instemming van de inrichting van speelstraten in de zomer 2020 en de 
goedkeuring van het bijhorend tijdelijk politiereglement goedgekeurd. 
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Staf 

 
10. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Lummen en gemeente Herk-de-Stad 

betreffende de ondersteuning van de dienst omgeving inzake milieudossiers. 
Met algemene stemmen werd de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Lummen en gemeente 
Herk-de-Stad betreffende de ondersteuning van de dienst omgeving inzake milieudossiers goedgekeurd. 

 

11. Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer (OSM): Statutaire algemene vergadering op 30 juni  2020. 
Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten. 
Met algemene stemmen werd de agenda en de in te nemen standpunten van de Statutaire algemene 
vergadering op 30 juni 2020 Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer (OSM) goedgekeurd. 

 

12. Dienstverlenende vereniging Cipal algemene vergadering op 25 juni 2020. Goedkeuring agenda en 
vaststelling van het mandaat. 
Met algemene stemmen werd de agenda en de in te nemen standpunten van de algemene vergadering 
op 25 juni 2020 Dienstverlenende vereniging Cipal goedgekeurd. 

Kennisname 

13. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
Er waren geen kennisgevingen proces-verbaal vergaderingen. 

 
14. Kennisname briefwisseling. 

Er waren geen kennisgevingen van de briefwisseling gericht aan de voorzitter. 
Bijkomende agenda : 

 
1. Verdeling van Vlaamse middelen voor Herkse verenigingen 

 
Op de vragen werd door de burgemeester een antwoord gegeven. 

 
2. Kraantjeswater in park Olmenhof 

 
Op de vragen werd door schepen Guido Ector een antwoord gegeven. 

 
3. Wijkkantoor politie Herk-de-Stad 

 
Op de vragen werd door de burgemeester een antwoord gegeven. 

 
4. Verhuis Chiro Arika naar alternatieve site 

 
Op de vragen werd door de burgemeester een antwoord gegeven. 

 
5. Bos Schulen 

 
Op de vragen werd door schepen Guido Ector een antwoord gegeven, aangevuld door 

schepen Mark Vanleeuw. 

 
6. Beheerplan De Vroente 

 
Op de vragen werd door schepen Guido Ector een antwoord gegeven. 

 
 

 

 
In opdracht: 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

Algemeen Directeur, De voorzitter, 
N. Creten L. Michiels 
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Ondertekend door Nathalie Creten (Signature) 

Datum: 2020.06.24 13:40:50 CEST 

Functie: Algemeen directeur 

Locatie: HERK-DE-STAD 

Ondertekend door Lore Michiels (Signature) 

Datum: 2020.06.24 14:18:29 CEST 

Functie: voorzitter GR 

Locatie: HERK-DE-STAD 


