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Toepassing van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
Tijdens de gemeenteraad van 14 september 2020 werden navolgende besluiten genomen: 

 

Openbaar 

Secretariaat. 

1. Beëdiging van de heer Michel Laenen als raadslid in opvolging van de heer Wim Berden 
ontslagnemend raadslid. 
Dit agendapunt werd verdaagd. 

Vorig verslag 

2. Goedkeuring vorig verslag. 
Met algemene stemmen werd het verslag van 22 juni 2020 goedgekeurd. 

Secretariaat 

3. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening van de burgemeester over het vergaderen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de periode van het federaal 
rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona COVID-19 virus. 
Met algemene stemmen werd de tijdelijke politieverordening van de burgemeester over het 
vergaderen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de periode 
van het federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona COVID-19 virus 
bekrachtigd. 

Financiën 

4. Vaststelling jaarrekening 2019 en toelichting bij de jaarrekening 2019 van stad Herk-de-Stad. 
Met 15 stemmen voor en 6 onthoudingen werd de jaarrekening 2019 en toelichting bij de 
jaarrekening 2019 van stad Herk-de-Stad, vastgesteld. 

5. Goedkeuring jaarrekening 2019 van het OCMW Herk-de-Stad. 
Met 15 stemmen voor en 6 onthoudingen werd de jaarrekening 2019 van het OCMW Herk-de-
Stad, goedgekeurd. 
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6. Opvolgingsrapportering 2020 van het meerjarenplan 2020-2025. 
Er werd akte genomen van de opvolgingsrapportering 2020 van het meerjarenplan 2020-2025. 
 

Grondgebiedszaken 
TD-P 

7. Besluit betreffende de vaststelling van de plaatsingsprocedure voor (i) een overheidsopdracht 
voor het leveren van energie, en (ii) een overheidsopdracht voor adviesverlening bij de 
aankoop van aardgas  – in house samenwerking met Aspiravi Energy. 
Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met de vaststelling van de plaatsingsprocedure 
voor (i) een overheidsopdracht voor het leveren van energie, en (ii) een overheidsopdracht 
voor adviesverlening bij de aankoop van aardgas  – in house samenwerking met Aspiravi 
Energy. 

8. Goedkeuring ontwerpakte aankoop onroerend goed gelegen te Manestraat van stad Herk-de-
Stad naar de heer Geysenbergh Edouard en mevrouw Vanoppen Dora. 
Met algemene stemmen werd de ontwerpakte aankoop onroerend goed gelegen te Manestraat 
van stad Herk-de-Stad naar de heer Geysenbergh Edouard en mevrouw Vanoppen Dora, 
goedgekeurd. 

9. Goedkeuring ontwerpakte aankoop onroerend goed gelegen te Manestraat van stad Herk-de-
Stad naar de heer Hinnisdaels Albert en mevrouw Vanoppen Germaine. 
Met algemene stemmen werd de ontwerpakte aankoop onroerend goed gelegen te Manestraat 
van stad Herk-de-Stad naar de heer Hinnisdaels Albert en mevrouw Vanoppen Germaine, 
goedgekeurd. 

TD-U 

10. Aankoop tractor - trekker - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-9330. 
Met algemene stemmen werden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop 
tractor-trekker, goedgekeurd. 

11. Aankoop gesloten bestelwagen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-9307. 
Met algemene stemmen werden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van 
een gesloten bestelwagen, goedgekeurd. 

12. Huren kerstverlichting 2020 - 2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden - 2020-9335. 
Met algemene stemmen werden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het huren van 
kerstverlichting 2020, goedgekeurd. 

Lokal e economie 

13. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 13 juli 2020 met betrekking tot de 
politieverordening tot het dragen van mondmaskers door de bezoekers van de wekelijkse 
woensdagmarkt in Herk-de-Stad. 
Met algemene stemmen werd het besluit van de burgemeester van 13 juli 2020 met betrekking 
tot de politieverordening tot het dragen van mondmaskers door de bezoekers van de 
wekelijkse woensdagmarkt in Herk-de-Stad, bekrachtigd. 

Vrije Tijd 

14. Goedkeuring ondersteuningsmaatregelen naar sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in de strijd 
tegen corona Covid-19. 
Met algemene stemmen werden de ondersteuningsmaatregelen naar sport-, jeugd- en 
cultuurverenigingen in de strijd tegen corona Covid-19, goedgekeurd. 

Cultuur  

15. Definitieve vaststelling nieuwe straatnaam voor verkaveling in Donk. 
Met 18 stemmen voor en 3 onthoudingen werd de nieuwe straatnaam voor de verkaveling in 
Donk vastgesteld. 
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Jeug d 

16. Afsprakennota speelpleinwerking Kameleon 2020 - 2022. 
Met algemene stemmen werd de afsprakennota speelpleinwerking Kameleon 2020 – 2022, 
goedgekeurd. 

Interne zaken 
ICT 

17. Goedkeuring om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor 
afname van de Raamovereenkomst voor 'Telecommunicatiediensten ten behoeve van de 
Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen' (Bestek. Nr. 2017/HFB/OPMB/33326). 
Met algemene stemmen werd akkoord gegaan om om beroep te doen op de Vlaamse 
Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van de Raamovereenkomst voor 
'Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale 
besturen'. 

Staf 
Logisti ek-pr eventi e 

18. Beslissing goedkeuring voorschriften reglement brandveiligheid kamerwoningen en 
studentenkamers. 
Met algemene stemmen werd het reglement brandveiligheid kamerwoningen en 
studentenkamers, goedgekeurd. 

Projecten 

19. Advies over het Openbaar Vervoerplan 2021 vervoerregio Limburg. 
Met algemene stemmen werd gunstig advies verleend over het Openbaar Vervoerplan 2021 
vervoerregio Limburg. 

20. Aanvullend politiereglement voor de invoering van een fietsstraat in de Beckersvaart. 
Met 19 stemmen voor en 2 onthoudingen werd het aAanvullend politiereglement voor de 
invoering van een fietsstraat in de Beckersvaart, goedgekeurd. 

21. Kennisname rapportering organisatiebeheersing. 
Er werd kennis genomen van de rapportering organisatiebeheersing. 

Secr etariaat  

22. Goedkeuring bijakte bij de akte opstalrecht tussen het stadsbestuur en de VZW BS Sport en 
Goedkeuring akte recht van opstal aan JVGH VZW voetbalterreinen - Manestraat 79. 
Met algemene stemmen werd de bijakte bij de akte opstalrecht tussen het stadsbestuur en de 
VZW BS Sport en de akte recht van opstal aan JVGH VZW voetbalterreinen - Manestraat 79, 
goedgekeurd. 

Personeel 

23. Goedkeuring reglement voor thuiswerk voor personeelsleden van gemeente en OCMW. 
Met algemene stemmen werd het reglement voor thuiswerk voor personeelsleden van 
gemeente en OCMW, goedgekeurd. 

24. Goedkeuring reglement voor gebruik mobiele toestellen voor personeelsleden van gemeente 
en OCMW. 
Met algemene stemmen werd het reglement voor gebruik mobiele toestellen voor 
personeelsleden van gemeente en OCMW, goedgekeurd. 

25. Uitvoering Sectoraal Akkoord voor de lokale en provinciale besturen 2020. 
Met algemene stemmen wordt de uitvoering Sectoraal Akkoord voor de lokale en provinciale 
besturen 2020, goedgekeurd. 

 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
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In opdracht: 
Algemeen Directeur,                             De voorzitter, 
N. Creten                   L. Michiels 
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