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Toepassing van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
Tijdens de gemeenteraad van 12 oktober 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. 
Michel Laenen legde zijn eed af als raadslid. 

Vorig verslag 

2. Goedkeuring vorig verslag. 
Met algemene stemmen werden de voorgaande verslagen mits enkele kleine correcties goedgekeurd. 

Financiën 

3. Goedkeuring budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 
Met algemene stemmen werd het budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek, goedgekeurd. 

4. Goedkeuring na aanpassing budget 2021 kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen. 
Met algemene stemmen werd het budget 2021 kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen, goedgekeurd. 

5. Goedkeuring budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk. 
Met algemene stemmen werd het budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk, goedgekeurd. 

6. Goedkeuring budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek. 
Met algemene stemmen werd het budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek, 
goedgekeurd. 

7. Goedkeuring na aanpassing budget 2021 kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad. 
Met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen werd het budget 2021 kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad, 
goedgekeurd. 
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8. Jaarrekening en jaarverslag 2016 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. 
Met 18 stemmen voor en 5 onthoudingen werd de jaarrekening en jaarverslag 2016 Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad, gunstig geadviseerd, goedgekeurd en ter kennis genomen. 

9. Jaarrekening en jaarverslag 2017 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. 
Met 18 stemmen voor en 5 onthoudingen werd de jaarrekening en jaarverslag 2017 Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad, gunstig geadviseerd, goedgekeurd en ter kennis genomen. 

10. Jaarrekening en jaarverslag 2018 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. 
Met 18 stemmen voor en 5 onthoudingen werd de jaarrekening en jaarverslag 2018 Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad, gunstig geadviseerd, goedgekeurd en ter kennis genomen. 

11. Jaarrekening en jaarverslag 2019 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. 
Met 18 stemmen voor en 5 onthoudingen werd de jaarrekening en jaarverslag 2019 Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad, gunstig geadviseerd, goedgekeurd en ter kennis genomen. 

Grondgebiedszaken 

RO 
12. Tijdelijke afwijking van het reglement voor het plaatsen van terrassen bij horecazaken op het openbaar 

domein. 
Met 22 stemmen voor 1 onthouding werd akkoord gegaan met de tijdelijke afwijking van het reglement 
voor het plaatsen van terrassen bij horecazaken op het openbaar domein. 

Milieu 
13. Overeenkomst tussen VMM en de gemeente Herk-de-Stad aangaande het beheer van percelen gelegen 

ter hoogte van de Vroentestraat te Herk-de-Stad (Vrijgeweide Vroente). 
Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met de overeenkomst tussen VMM en de gemeente 
Herk-de-Stad aangaande het beheer van percelen gelegen ter hoogte van de Vroentestraat te Herk-de-
Stad. 

14. Reglement hondenlosloopweide Vezerlaan. 
Met 15 stemmen voor en 7 onthoudingen werd het reglement hondenlosloopweide Vezerlaan 
goedgekeurd. 

Staf 

Secretariaat 
15. Intergemeentelijke preventiewerking gezondheid. 

Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met de opstart van de intergemeentelijke 
preventiewerking gezondheid en werd de engagementsverklaring en samenwerkingsovereenkomst 
goedgekeurd. 

16. Goedkeuring huurovereenkomst huisvesting wijkpost politie. 
Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met de huurovereenkomst huisvesting wijkpost politie. 

17. Fluvius Limburg. Algemene vergadering in buitengewone zitting op 9 december 2020. Goedkeuring 
agenda en vaststelling van het mandaat. 
Met algemene stemmen werden de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting 
van Fluvius Limburg op 9 december goedgekeurd en werd de vertegenwoordiger van de stad 
gemandateerd. 

18. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. Algemene vergadering in buitengewone zitting op 9 december 
2020. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat. 
Met algemene stemmen werden de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting 
van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 9 december goedgekeurd en werd de vertegenwoordiger 
van de stad gemandateerd. 

Personeel 
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19. Goedkeuring wijziging gezamenlijk organogram en personeelsbehoefteplan gemeente en OCMW Herk-
de-Stad. 
Met 19 stemmen voor en 4 onthoudingen werd akkoord gegaan met de wijziging gezamenlijk 
organogram en personeelsbehoefteplan gemeente en OCMW Herk-de-Stad. 

Kennisname 

20. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
Er werd kennis genomen van de proces-verbaal vergaderingen Fluvius Limburg. 

21. Kennisname briefwisseling. 
Er was geen briefwisseling ter kennisgeving. 

Bijkomende agendapunten: 
 
1. Onveilige situatie in de Pikkeleerstraat te Herk-de-Stad. 

Er werd kennis genomen van de vragen ivm de situatie in de Pikkeleerstraat en de antwoorden daarop 
gegeven door de betrokken schepen. 

2. Investeringen voetbal Herk-de-Stad. 
Er werd kennis genomen van de vragen betreffende de investeringen voetbal en de antwoorden daarop 
gegeven door de betrokken schepen. 

3. Bindend sociaal objectief. 
Er werd kennis genomen van de vragen omtrent het plan van aanpak BSO en de antwoorden gegeven 
door de betrokken schepen. 

4. Graveren en labelen van fietsen. 
Er werd kennis genomen van de vragen betreffende het labelen en graveren van fietsen en de 
antwoorden hierop gegeven door de burgemeester. 

5. Opmaak hemelwaterplan. 
Met 7 stemmen voor en 16 stemmen tegen werd niet akkoord gegaan met het voorstel om opdracht te 
geven aan het schepencollege om over te gaan tot het opmaken van een basishemelwaterplan en een 
detailhemelwaterplan voor het volledige grondgebied van Herk-de-Stad en hiervoor gebruik te maken 
van het gratis aanbod van Fluvius en het agendapunt werd verworpen. 

6. Olmenhof. 
Er werd kennis genomen betreffende de grondwaterwinning in het Olmenhof en de antwoorden hierop 
gegeven door de betrokken schepen. 
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