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Zitting van de gemeenteraad 11 maart 2019 
 

Aanwezig Paul Buekers, 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, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon 
Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny 
Jamers, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Raadsleden 

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Tim Raskin, Raadslid 

Afwezig / 

 
DE GEMEENTERAAD 

In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen wordt 
navolgend agendapunt toegevoegd, namens de N-VA - fractie: 

 European Disability Card 
Bijkomend punt wordt behandeld na de afhandeling van de gewone agenda. 

 
Openbaar 

Vorig verslag 

1 Goedkeuring verslag. 

Feiten en context 

Het verslag van 11 februari 2019 wordt unaniem aanvaard nadat volgende aanpassingen worden 
doorgevoerd: 
Agendapunt 7: 
Reglement cameratoezicht op het openbaar domein. 
Raadslid Johny Franssen merkt op dat bij de stemming over dit punt werd genotuleerd dat hij zich zou onthouden 
hebben maar hij heeft hier 'ja' gestemd. 
Dit wordt aangepast. 
  
Agendapunt 16: 
Goedkeuring huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 
Bij amendement 5 wordt de laatste zin: 
Het voorstel van Karolien Grosemans om het percentage vermeld in Art 37 § 2 tweede lid te reduceren van 5% naar 
3,5%, wordt aanvaard; 
gewijzigd als volgt: 
Het geamendeerd voorstel van Karolien Grosemans om het percentage vermeld in Art 37 § 2 tweede lid te 
reduceren van 5% naar 3,5%, wordt aanvaard; 
  
Het verslag van 18 februari 2019 wordt unaniem aanvaard nadat volgende aanpassing wordt doorgevoerd: 
Agendapunt 4: 
Voordracht van 5 leden als kandidaat bestuurder en 1 kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad van 
bestuur van de opdrachthoudende vereniging Schulensmeer. 
De stemming 
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De heer Gunter De Ryck, Kerkstraat 82 bus 1 - 3540 Herk-de-Stad 15 stemmen voor en 1 neen-stem werden 
uitgebracht 
De heer Johny Franssen, Grotestraat 1 - 3540 Herk-de-Stad 3 ja-stemmen, 4 neen-stemmen en 3 onthoudingen 
werden uitgebracht 
wordt gecorrigeerd als volgt: 
De heer Gunter De Ryck, Kerkstraat 82 bus 1 - 3540 Herk-de-Stad 19 stemmen voor werden uitgebracht 
De heer Johny Franssen, Grotestraat 1 - 3540 Herk-de-Stad 3 stemmen voor werden uitgebracht 
 
 
 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen. 
 
 

Aanstelling personeel 

2 Eedaflegging van de heer Ive Vanderlee als financieel directeur. 

Feiten en context 

Gelet op het raadsbesluit van 10 september 2018 waarbij de heer Ive Vanderlee, geboren te Genk op 17 februari 
1983 en wonende te 3290 Diest, Schoonaerde 55 werd aangeworven in contractueel verband als waarnemend 
financieel directeur bij het stadsbestuur van Herk-de-Stad; 
Gelet op het raadsbesluit van 18 februari 2019 waarbij de heer Ive Vanderlee, geboren te Genk op 17 februari 1983 
en wonende te 3290 Diest, Schoonaerde 55 met ingang van 1 maart 2019 op proef werd benoemd voor de duur van 
1 jaar als financieel directeur bij het stadsbestuur van Herk-de-Stad; 

Wettelijke motivering 

Gelet op de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 19 februari 
2018; 
  
Gelet op het organogram en de personeelsformatie voor het gemeentepersoneel zoals vastgesteld bij raadsbesluit 
van 19 februari 2018; 
  
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 163; 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt akte van navolgende eedaflegging door de heer Ive Vanderlee in handen van de voorzitter 
van de gemeenteraad: 
“Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”. 
  
Artikel 2. 
Van deze eedaflegging wordt een akte van eedaflegging opgemaakt. 
  
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 mee te delen aan de Heer provinciegouverneur. 
 

Grondgebiedszaken 

Milieu 
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3 PG Haspengouw - wijziging van de statuten. 

Feiten en context 

Gelet dat in uitvoering van de Europese Plattelandsontwikkeling 2014-2020 de Vlaamse Regering op 24 januari 
2014 het Vlaams Programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) heeft goedgekeurd; 
Overwegende dat dit Vlaams programma 6 programma’s bevat, waarbij de eerste vijf prioriteiten bijdragen aan de 
versterking van een innovatieve en duurzame landbouw en de zesde prioriteit – bevordering van sociale inclusie, 
armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden – focust op plattelandsontwikkeling; 
Overwegende dat in het Vlaams programma de continuering van de Leadermethodiek werd vastgelegd; 
Gelet dat de provincieraad van Limburg op 21 mei 2014 het provinciaal plattelandsplan heeft goedgekeurd, met het 
inhoudelijk referentiekader voor de Limburgse plattelandsontwikkeling voor de programmaperiode 2014-2020; 
Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad gelegen is in het beoogde Leadergebied van Noord- en West-
Limburg en er in deze gebieden een Plaatselijke Groep kan worden opgericht en overwegende dat deze Plaatselijke 
Groep een ontwikkelingsplan voor het gebied moet opmaken en uitvoeren; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 10 juni 2014 houdende intentieverklaring waarbij de bereidheid 
van de gemeente Herk-de-Stad werd aangegeven om mee te werken aan een Leaderwerking; 
Overwegende de vraag van het provinciebestuur om via een engagementsverklaring voor de programmatieperiode 
2014-2020 deze intentieverklaring te laten bekrachtigen door de gemeenteraad; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 9 februari 2015 waarbij de engagementsverklaring voor de 
Plaatselijke Groep Haspengouw tijdens de periode 2014-2020 werd goedgekeurd; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 23 februari 2015 tot aanduiding van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger; 
Gelet op de  beslissing van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015 waarbij de oprichtingsstatuten werden goedgekeurd; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het schrijven van PG Leader Haspengouw van 8/02/2019, ontvangen op 12/02/2019, tot wijziging van de 
statuten van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Werkgroep Haspengouw; 
Overwegende dat de statuten in overeenstemming dienen gebracht te worden met het decreet Lokaal Bestuur van 
22 december 2017 dat o.a. het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking vervangt; dat de statuten ter goedkeuring dienen 
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad; 
Gelet op de voorliggende wijziging van de statuten van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Artikel 1. 
Het ontwerp van de wijziging van de statuten van de interlokale vereniging PG Haspengouw, die integraal deel 
uitmaken van deze beslissing, goed te keuren. 
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: 
-          Provincie Limburg, 4de directie, Directie Ruimte, dienst Landbouw en Platteland, 
           Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt 
-          Interlokale vereniging Plaatselijke groep Haspengouw - Diesterstraat 1 te 3800 Sint-Truiden 
-          Afdelingshoofd Omgeving 
-          Dienst Leefmilieu. 
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TD-U 

4 Herinrichting Beckersvaart - GT-180450-61 - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-7988. 

Feiten en context 

  
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2018 betreffende de gunning van de 
ontwerpopdracht voor de opdracht “herinrichting Beckersvaart - GT-180450-61” aan Studiebureau Geotec bvba, 
RIEMSTERWEG 117 te 3742 Bilzen; 
  
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek werd opgesteld door de ontwerper, Studiebureau 
Geotec bvba, RIEMSTERWEG 117 te 3742 Bilzen; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 354.701,25 excl. btw of € 429.188,51 incl. 
21% btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
  
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht; 
  
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
  
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, 
en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen; 

Financiële impact 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 0200-01/2240007/IE-18BIS (ACT-153); 
  
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging tot een bedrag van 
450.000,00 €; 
 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Met 20 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Jessie 
Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Johny Franssen, 
Gunter De Ryck), 2 onthoudingen (Lo Guypen, Wim Berden) 
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Artikel 1. 
Goedkeuring, met dien verstande dat de voorziene verkeersgeleiders worden vervangen door versmallingen, wordt 
verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “herinrichting Beckersvaart - GT-180450-61”, opgesteld 
door de ontwerper, Studiebureau Geotec bvba, RIEMSTERWEG 117 te 3742 Bilzen. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 354.701,25 excl. btw of € 429.188,51 incl. 21% btw. 
Artikel 2. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Artikel 3. 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Artikel 4. 
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 0200-
01/2240007/IE-18BIS (ACT-153). 
Artikel 5. 
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging tot een bedrag van 450.000,00 €. 
Artikel 6. 
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 technische dienst uitvoering 

 De dienst financiën 
  

Motivering onthouding 

Raadsleden Wim Berden en Lo Guypen verantwoorden hun onthouding als volgt: 
Wij gaan er uiteraard mee akkoord dat er iets gedaan moet worden aan de verkeersonveilige situatie in de 
Beckersvaart. Los van de inhoudelijke bedenkingen die wij hebben bij de aanpak van de gestelde problematiek 
kunnen we het niet eens zijn met de gevolgde procedure. Tot op heden is er nog geen omgevingsvergunnning 
aangevraagd om de voorgestelde werken, zoals beschreven in het bestek, te kunnen uitvoeren. Uit het verloop van 
een dergelijke aanvraag kunnen, na de adviesronde en het openbaar onderzoek, elementen naar voren komen die 
enige verheldering kunnen geven inzake de wenselijkheid en effectiviteit van het voorgestelde plan. Dan denken wij 
nu in het bijzonder aan de periode der werken en de minder-hindermaatregelingen. Een gedragen en degelijk 
onderbouwd plan kan pas nadat alle betrokken actoren gehoord werden; wat nu niet het geval is. Daarom 
onthouden wij ons nu en kunnen we het bestek in de huidige fase niet goedkeuren. 
 

5 Aankoop duurzame werkkledij 2019 (3 X verlengbaar) - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2018-6936. 

Feiten en context 

Overwegende dat in het kader van de opdracht 'aankoop duurzame werkkledij 2019 (3 X verlengbaar)' een bestek 
met nr. 2018-6936 werd opgesteld door de Technische Dienst - Uitvoering; 
  
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:* Perceel 1 (gewone werkkledij navyblauw bedrukt met 
logo), raming: € 2.706,00 excl. btw of € 3.274,26 incl. 21% btw;*  
Verlenging 1 (gewone werkkledij navyblauw bedrukt met logo), raming: € 2.706,00 excl. btw of € 3.274,26 incl. 21% 
btw;*  
Verlenging 2 (gewone werkkledij navyblauw bedrukt met logo), raming: € 2.706,00 excl. btw of € 3.274,26 incl. 21% 
btw;*  
Verlenging 3 (gewone werkkledij navyblauw bedrukt met logo), raming: € 2.706,00 excl. btw of € 3.274,26 incl. 21% 
btw;*  
 
Perceel 2 (werkkledij signalisatie navy/oranje - broeken), raming: € 2.252,50 excl. btw of € 2.725,53 incl. 21% btw;*  
Verlenging 1 (werkkledij signalisatie navy/oranje - broeken), raming: € 2.252,50 excl. btw of € 2.725,53 incl. 21% 
btw;*  
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Verlenging 2 (werkkledij signalisatie navy/oranje - broeken), raming: € 2.252,50 excl. btw of € 2.725,53 incl. 21% 
btw;* Verlenging 3 (werkkledij signalisatie navy/oranje - broeken), raming: € 2.252,50 excl. btw of € 2.725,53 incl. 
21% btw;*  
 
Perceel 3 (signalisatie kledij oranje bedrukt met logo), raming: € 1.682,50 excl. btw of € 2.035,83 incl. 21% btw;*  
Verlenging 1 (signalisatie kledij oranje bedrukt met logo), raming: € 1.682,50 excl. btw of € 2.035,83 incl. 21% btw;*  
Verlenging 2 (signalisatie kledij oranje bedrukt met logo), raming: € 1.682,50 excl. btw of € 2.035,83 incl. 21% btw;*  
Verlenging 3 (signalisatie kledij oranje bedrukt met logo), raming: € 1.682,50 excl. btw of € 2.035,83 incl. 21% btw;*  
 
Perceel 4 (softshell jack -  navyblauw/oranje bedrukt), raming: € 1.332,50 excl. btw of € 1.612,33 incl. 21% btw;*  
Verlenging 1 (werkvesten navyblauw/oranje bedrukt - softshell jack), raming: € 1.332,50 excl. btw of € 1.612,33 incl. 
21% btw;*  
Verlenging 2 (werkvesten navyblauw/oranje bedrukt - softshell jack), raming: € 1.332,50 excl. btw of € 1.612,33 incl. 
21% btw;*  
Verlenging 3 (werkvesten navyblauw/oranje bedrukt - softshell jack), raming: € 1.332,50 excl. btw of € 1.612,33 incl. 
21% btw; 
  
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 31.894,00 excl. btw of € 38.591,80 incl. 
21% btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, § 3, 6°, waarbij de 
gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college van burgemeester en schepenen inzake 
vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief 
door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd; 
  
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
  
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht; 
  
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren 
uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 57; 
  
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, 
en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

Financiële impact 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode 
0119-02/6150011 (actie GBB-CBS) en in het budget van de volgende jaren; 
 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-6936 en de raming voor de opdracht 'aankoop duurzame 
werkkledij 2019 (3 X verlengbaar)', opgesteld door de Technische Dienst - Uitvoering. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 31.894,00 excl. btw of € 38.591,80 incl. 21% btw. 
Artikel 2. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode 0119-02/6150011 
(actie GBB-CBS) en in het budget van de volgende jaren. 
Artikel 4. 
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 Technische Dienst Uitvoering. 
 

6 Uitbreiding gemeentelijke werkplaats - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze - 2018-7601. 

Inhoudelijke motivering 

  
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 november 2018 betreffende de gunning 
van de ontwerpopdracht voor de opdracht “uitbreiding gemeentelijke werkplaats” aan Architect.venn. Beneens - 
Heynen, Hasseltsesteenweg 8 bus 1 te 3540 Herk-de-Stad; 
  
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2018-7601 werd opgesteld door de ontwerper, 
Architect.venn. Beneens - Heynen, Hasseltsesteenweg 8 bus 1 te 3540 Herk-de-Stad; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 99.752,41 excl. btw of € 120.700,42 incl. 21% 
btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 

Financiële impact 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 0119-02/2210000/IE-80 (actie GBB-CBS); 
 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-7601 en de raming voor de opdracht “uitbreiding 
gemeentelijke werkplaats”, opgesteld door de ontwerper, Architect.venn. Beneens - Heynen, Hasseltsesteenweg 8 
bus 1 te 3540 Herk-de-Stad. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 99.752,41 excl. 
btw of € 120.700,42 incl. 21% btw. 
Artikel 2. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3. 
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 0119-
02/2210000/IE-80 (actie GBB-CBS); 
Artikel 4. 



8 
 

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 Technische Dienst Uitvoering. 
  
 

Vrije Tijd 

Bibliotheek 

7 Goedkeuring gebruikersreglement bibliotheek Herk-de-Stad. 

Feiten en context 

Overwegende dat de Vlaamse overheid aan Cultuurconnect de opdracht heeft gegeven om de uitbating van de 
PBS-omgevingen per 1 januari 2018 over te nemen van de provinciebesturen en te consolideren in een 
Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS); 

Inhoudelijke motivering 

  
Overwegende dat de implementatie van het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) in de bibliotheek van Herk-de-
Stad gepland is voor woensdag 27 maart 2019; 
Overwegende dat de bibliotheek van Herk-de-Stad van dan af niet langer deel uitmaakt van het Provinciaal 
Bibliotheeksysteem (PBS) maar van het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en bijgevolg ook het provinciaal 
gebruikersreglement niet langer van toepassing is in de bibliotheek van Herk-de-Stad; 
Overwegende dat de bibliotheek van Herk-de-Stad daarom een nieuw gebruikersreglement dient voor te leggen aan 
de gemeenteraad; 
Overwegende dat de Raad van Bestuur van de bibliotheek dit nieuw gebruikersreglement positief heeft geadviseerd 
in de vergadering van 13 februari 2019; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het raadsbesluit van 12 juni 1995, gewijzigd op 8 oktober 2001 en op 8 april 2002, waarbij het 
dienstreglement van de bibliotheek werd goedgekeurd; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 oktober 2004 waarin het convenant tussen de provincie Limburg en de 
gemeente Herk-de-Stad met betrekking tot het aansluiten op het Provinciaal Bibliotheeksysteem werd goedgekeurd; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 mei 2006 waarin het door de Raad van Bestuur van de 
POB  aanvaard dienstreglement in het kader van de naleving van het convenant afgesloten op 11 oktober 2004 met 
betrekking tot de toepassing van een centraal bepaalde uniforme lidmaatschapsbijdrage vanaf 01/01/2007 op 
advies van de PBS-stuurgroep van 30 maart 2006 werd goedgekeurd; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2018 waarbij een 
overeenkomst werd afgesloten tussen Cultuurconnect vzw en Stadsbestuur Herk-de-Stad betreffende de 
voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem 
in afwachting van de consolidatie in een Vlaamse Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS); 
 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Artikel 1. 
Het navolgend door de Raad van Bestuur in vergadering van 13 februari 2019 positief geadviseerd 
gebruikersreglement van de bibliotheek van Herk-de-Stad goed te keuren. 
  
Gebruikersreglement Bibliotheek Herk-de-Stad 
Reglement vanaf 27 maart 2019 
Artikel 1 - Samenwerkingsverband Bibliotheken  
De bibliotheek van Herk-de-Stad participeert aan een samenwerkingsverband tussen een aantal bibliotheken.  Dit 
samenwerkingsverband houdt in dat gebruikers die ingeschreven zijn in één van de deelnemende bibliotheken recht 
hebben op een gratis lidmaatschap in de andere deelnemende bibliotheken. 
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Een overzicht van de deelnemende bibliotheken is raadpleegbaar op herk-de-stad.bibliotheek.be. 
  
Art.2. - Gebruikersreglement 
Dit reglement is van toepassing in de bibliotheek van Herk-de-Stad, Zoutbrugstraat 1, 3540 Herk-de-Stad en in haar 
bedieningsposten voor de scholen in de deelgemeenten Berbroek, Donk, Schakkebroek en Schulen. 
De tarieven die gehanteerd worden in de bibliotheek, worden door de gemeenteraad van Herk-de-Stad vastgesteld 
in een gemeentelijk retributiereglement. Dat maakt integraal deel uit van dit gebruikersreglement en wordt 
toegevoegd als bijlage. Het retributiereglement is raadpleegbaar op de website van Stad Herk-de-Stad (www.herk-
de-stad.be).  
  
Art.3. - Toegankelijkheid 
De bibliotheek is vrij toegankelijk en de aanwezige materialen en informatiebronnen zijn vrij raadpleegbaar. De 
afdeling voor volwassenen is toegankelijk voor kinderen (- 12 jaar) onder begeleiding van een volwassene. 
  
Art.4. – Lidmaatschap en dienstverlening 
Een lidmaatschap is verkrijgbaar op vertoon van de identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning en is 12 
maanden geldig vanaf de inschrijfdatum. Aan het lidmaatschap zijn retributietarieven verbonden. 
Een minderjarige schrijft zich in onder de verantwoordelijkheid van een (pleeg)ouder of voogd. 
Van zodra een gebruiker lid is van de bibliotheek van Herk-de-Stad, maakt hij/zij  gebruik van de identiteitskaart als 
lidkaart. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de gebruiker een lidkaart. 
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk: de bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn lidkaart. 
Veranderingen van contactgegevens deelt de bibliotheekgebruiker onmiddellijk mee en verlies of diefstal meldt hij 
meteen aan de bibliotheek. Om misbruik te vermijden, wordt het lidmaatschap onmiddellijk geblokkeerd. 
Bij verlies van de lidkaart zonder melding aan het bibliotheekpersoneel blijft de lener verantwoordelijk voor 
eventueel misbruik. 
Het lidmaatschap geeft recht op het uitlenen en reserveren van materialen, het raadplegen van digitale informatie, 
het gebruik van de internet-pc’s, kopieerapparaat, printers, scanners, wifi en andere apparaten die ter beschikking 
worden gesteld. In het kader van de leesbevorderingsopdracht van de bibliotheek zijn een aantal voorzieningen en 
diensten voorbehouden voor specifieke doelgroepen. Hiertoe gelden specifieke regelingen. 
Voor het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten van de bibliotheek van Herk-de-Stad volgt de 
bibliotheekgebruiker de richtlijnen van het personeel. 
De bibliotheekgebruiker kan ter plaatse voor algemene informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het 
personeel. 

Tarieven lidmaatschap en comfortdiensten: zie retributiereglement bijlage 1 artikel 2 
Art.5. - Aantal te lenen materialen 
Elke lener kan in de bibliotheek van Herk-de-Stad 20 materialen lenen. 
Kinderen tot 12 jaar kunnen enkel jeugdmaterialen ontlenen. 
Tijdelijke of permanente afwijkingen op dit aantal zijn mogelijk voor bepaalde doelgroepen en specifieke 
deelcollecties. Bepaalde materialen kunnen niet uitgeleend worden zoals dagbladen, de laatst verschenen nummers 
van tijdschriften e.a. 
  
Art.6. - Verantwoordelijkheid materialen 
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen en moet deze controleren op beschadiging 
en volledigheid alvorens de bibliotheek te verlaten. Bij twijfel verwittigt de lener het personeel om te vermijden dat hij 
zelf aansprakelijk wordt gesteld. 
De lener mag de uitgeleende materialen niet verder uitlenen aan derden. 
De bibliotheek van Herk-de-Stad is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan hardware of software van de lener 
door gebruik van geleende materialen zoals dvd’s of games. 
  
Art.7. - Auteurswet 
De bibliotheekgebruiker respecteert de bepalingen van de auteurswet. De volledige verantwoordelijkheid in verband 
met het gebruik van de bibliotheekmaterialen ligt bij de gebruiker. 
  
Art.8. - Verlies, beschadiging 
Voor beschadiging of verlies van materialen betaalt de lener een vergoeding: zie retributiereglement bijlage 1 artikel 
2 
 
Art.9. - Leentermijn en verlengen 
De uitleentermijn bedraagt 4 weken (28 dagen). 
Voor bepaalde doelgroepen zijn er afwijkende abonnementen mogelijk. 

http://www.herk-de-stad.be/
http://www.herk-de-stad.be/
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Verlengen – in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ – kan 1 keer voor een 
periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn. De lener neemt zelf het initiatief voor de 
verlenging van de leentermijn van de materialen.   
Enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de lener automatisch een herinneringsmail  indien 
hij/zij het mailadres heeft doorgegeven. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet 
ontvangen van de e-mails. 
  
Art.10. – inleverbus 
De bibliotheek van Herk-de-Stad beschikt over een inleverbus. Leners kunnen de materialen die ze leenden in de 
bibliotheek op ieder moment van de dag (24 uur op 24, 7 dagen op 7) inleveren via deze bus, die zich bevindt in de 
gevel aan de kant van de Zoutbrugstraat. 
Materialen inleveren via de inleverbus doe je op eigen risico. Je ontvangt namelijk geen bonnetje waarmee je kan 
aantonen dat materialen ingeleverd werden. 
De registratie van de inlevering wordt door het personeel verwerkt tijdens de eerstvolgende dag waarop de 
bibliotheek geopend is. 
De lener moet goed nakijken of alle materialen volledig zijn. Onvolledige materialen worden niet ingenomen. 
De uitleentermijn van de materialen die de lener nog in zijn bezit heeft, worden niet automatisch verlengd. 
Te betalen vergoedingen blijven openstaan tot ze tijdens een volgend bibliotheekbezoek vereffend worden. 
  
Art. 11. - Overschrijden leentermijn 
Wie de leentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding alsook administratieve kosten. Het retributiegeld gaat in op 
de dag na het verstrijken van de leentermijn. Bij betwisting van de inleverdatum zijn de gegevens van de 
uitleenadministratie beslissend. Eén week na de inlevertermijn start de aanmaningsprocedure. Indien een lener 
geen gevolg geeft aan de oproep,  wordt de kostprijs van de uitgeleende materialen volledig in rekening gebracht. 
De lener blijft in dat geval geblokkeerd totdat hij alle openstaande kosten heeft betaald. 
Bij niet-betaling van de onbetwiste en opeisbare retributie zal deze ingevorderd worden overeenkomstig artikel 177 
2° van het decreet lokaal bestuur en het gemeentelijk retributiereglement ter invordering van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen. 

Tarieven retributiegeld: zie retributiereglement bijlage 1 artikel 2 
  
Art.12 - Reserveren 
Reserveren - in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ is mogelijk. Zowel 
uitgeleende als aanwezige materialen kunnen gereserveerd worden. De lener kan gelijktijdig maximaal 5 materialen 
reserveren in de bibliotheek van Herk-de-Stad. Gereserveerde materialen moeten binnen 7 kalenderdagen 
afgehaald worden. 
In het zeldzame geval dat een reservatie geplaatst wordt op een boek dat aanwezig is in de bibliotheek maar, een in 
de bibliotheek aanwezige lener hetzelfde exemplaar wil uitlenen vooraleer het bibliotheekpersoneel dit kon 
klaarzetten voor de reserverende klant, krijgt de in de bibliotheek aanwezige klant voorrang en kan hij het exemplaar 
mee naar huis nemen. 

Tarieven reservering: zie retributiereglement bijlage 1 artikel 2 
 
Art.13. - Interbibliothecair leenverkeer (IBL) 
Materialen uit andere bibliotheken kan de lener aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer.  De hieraan 
verbonden kosten vallen ten laste van de lener, ook bij het niet afhalen van de gevraagde materialen. 
Zodra het gevraagde item ter plaatse is, krijgt de lener 7 kalenderdagen de tijd om het item af te halen. De 
uitleentermijn van deze materialen wordt door de versturende bibliotheek bepaald en dient te worden gerespecteerd 
daar een verlenging hier niet mogelijk is. 

Tarieven IBL: zie retributiereglement bijlage 1 artikel 2 
Art.14. - gedragscode 
Elke bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de sfeer in de bibliotheek niet verstoord wordt. We verwachten dat iedere 
bezoeker zich houdt aan de vooropgestelde gedragscode. 

 Roken is verboden. 

 Eten is enkel toegestaan bij activiteiten en in een daarvoor voorziene ruimte. 

 Dieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van assistentiehonden. 

 De stilte moet gerespecteerd worden. Roepen is niet toegestaan. 

 De bibliotheekcollecties worden met respect behandeld. Het invullen van puzzels, kruiswoordraadsels e.d. 
in de aanwezige dagbladen en tijdschriften is niet toegestaan. 

 Het meubilair wordt met respect behandeld. Je mag zitten op de stoelen en zetels, niet op de 
zetelleuningen, vensterbanken of tafels. De zetels, stoelen en tafels mogen niet verplaatst worden. 

 Het gebruik van mobiele telefoontoestellen is enkel toegelaten als het de andere bibliotheekbezoekers niet 
stoort. 
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 De toiletten zijn vrij toegankelijk voor elke bezoeker op voorwaarde dat met respect wordt omgegaan met de 
voorzieningen. Hygiënische verbanden, papieren zakdoekjes e.d. mogen niet in de toiletten geworpen 
worden. Hiervoor moeten de daarvoor voorziene vuilbakken gebruikt worden. 

 Kinderen jonger dan 12 jaar worden begeleid door een volwassene. De begeleider is gedurende het 
volledige bibliotheekbezoek verantwoordelijk voor de kinderen. 

 Elke schade of vernieling die wordt vastgesteld, hetzij door een bibliotheekmedewerker of een andere 
bevoegde instantie, moet vergoed worden door de overtreder. 

Bij het niet naleven van de bovenstaande richtlijnen krijgt de bibliotheekgebruiker eerst een verwittiging van een 
bibliotheekmedewerker. Bij aanhoudende overlast wordt de bibliotheekgebruiker de toegang tot de bibliotheek 
ontzegd voor de rest van de dag. In geval van ernstige overlast kan de bibliotheekgebruiker voor een langere 
periode de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden. 
 
Art.15. - Orde 
De bibliotheekgebruiker plaatst de materialen van de bibliotheek terug op de juiste plaats of op de boekenkar. Eigen 
materialen, tassen, … mogen niet rondslingeren in de bibliotheek en blijven de verantwoordelijkheid van de 
bibliotheekbezoeker. De bibliotheekgebruiker wordt aangeraden om tassen, boekentassen, jassen, paraplu’s, e.d. 
op te bergen op een daartoe bestemde plaats. 
 
Art.16. - Ongevallen, verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen 
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen noch voor verlies of diefstal van persoonlijke 
eigendommen van de bibliotheekgebruikers. 
 
Art.17. - Openingstijden en sluitingsdagen 
De openingstijden en sluitingsdagen van de bibliotheek van Herk-de-Stad worden vastgelegd door het college van 
burgemeester en schepenen van de stad Herk-de-Stad. Ze worden tijdig aan de bibliotheekgebruiker 
gecommuniceerd en kunnen ook geraadpleegd worden op herk-de-stad.bibliotheek.be.  
 
Art.18 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. 
De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke 
gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek. De gebruiker kan deze gegevens inkijken en 
verbeteren. 
De bibliotheekgebruiker kan zelf zijn leenhistoriek bewaren in de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’, indien hij dit 
wenst. 
De individuele uitleengegevens worden slechts bewaard voor de periode dat de documenten zijn uitgeleend, of 
zolang dat de bibliotheekgebruiker nog een openstaande rekening heeft. 
Enkel met de schriftelijke toestemming van de bibliotheekgebruiker mag de bibliotheek de uitleengegevens 
bijhouden voor persoonlijk gebruik van de aanvrager of voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
Art.19. – internet en wifi in de bib 
Internetcomputers zijn gratis beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek.   
Elke ingeschreven gebruiker ouder dan 12 jaar heeft de mogelijkheid om na voorlegging van zijn/haar geldige 
bibliotheekpas, en voor zover de infrastructuur dit toelaat,  gratis gebruik te maken van een computer met 
internetverbinding in de bibliotheek. 
Indien een bezoeker gebruik maakt van een internetcomputer met de bibliotheekpas van een andere gebruiker leidt 
dit tot blokkering van zowel het eigen lidmaatschap als het lidmaatschap van de betreffende lener. 
Informatie van internet kan via een printer worden afgedrukt op papier dat door de bibliotheek ter beschikking wordt 
gesteld aan dezelfde prijs als voor een fotokopie. Elke pagina waarvoor een drukopdracht wordt gegeven, moet 
betaald worden. Printen is enkel mogelijk bij gebruik van de internetcomputers die door de bibliotheek beschikbaar 
gesteld worden. 
De bibliotheek van Herk-de-Stad beschikt over wifi (draadloos internet). Alle bezoekers mogen gratis onbeperkt 
gebruik maken van dit draadloos netwerk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.    
De gebruiker moet al het nodige doen om de internettoegang normaal te laten functioneren. De studiesfeer in de 
bibliotheek mag niet verstoord worden. Daarom is het niet toegestaan om met meerdere personen achter één 
internetcomputer plaats te nemen. Het is ook niet toegestaan om activiteiten op het internet uit te oefenen die 
andere bibliotheekbezoekers kunnen hinderen. 
Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de  internettoegang leidt tot sancties, 
afhankelijk van de aard van de inbreuk. Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de 
bibliothecaris, desnoods bijgestaan door de  systeembeheerder, de te betalen vergoeding en eventuele sancties. 
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van of het niet 
optimaal functioneren van internet. 
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Elke internetgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zoeken en beoordelen van de    resultaten van de zoekacties. 
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden   voor de inhoud van de websites. 
Met betrekking tot internetgebruik kan het bibliotheekpersoneel behulpzaam zijn met   algemene zoeksuggesties. 
Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van 
internet. 
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor het   verlies van gegevens of 
voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van  de internettoegang in de bibliotheek, ligt bij de 
gebruiker. 
Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de bibliothecaris, en indien nodig door het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Art.20. - Akkoord met het reglement 
Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker van de bibliotheek zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een 
digitaal of papieren exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek. Het reglement is steeds raadpleegbaar op de 
website van de bibliotheek. 
Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de bibliothecaris, en indien nodig door het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het college van burgemeester en schepenen kan op voorstel van de bibliothecaris het lidmaatschap tijdelijk of 
definitief intrekken en de toegang tot de bibliotheek ontzeggen wanneer de bibliotheekgebruiker zich niet schikt naar 
de bepalingen i.v.m. het gebruik van de bibliotheek. De betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Raad van Bestuur van de bibliotheek van Herk-de-Stad. In 
afwachting van de uitspraak in beroep blijft de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
kracht. 
 
Art.21. - Inwerkingtreding reglement 
Dit gebruikersreglement treedt in werking op 27 maart 2019. 
Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven. 
Positief geadviseerd door de Raad van Bestuur van de bibliotheek op woensdag 13/02/2019 
Namens de Raad van Bestuur 
  
  
Marleen Steenaerts                                                              Ivan Boesmans 
  
  
………………………………                                                              ……………………………… 
secretaris                                                                           voorzitter 
  
Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Stad Herk-de-Stad op 
  
  
Namens de Gemeenteraad 
 
Nathalie Creten                                                                    Bert Moyaers 
  
………………………………                                                              ……………………………… 
algemeen directeur                                                              burgemeester 
  
Bijlage 1: Retributiereglement Bibliotheek Herk-de-Stad 
  
Artikel 1 
Vanaf 27 maart 2019 wordt er een retributie geheven door de bibliotheek van Herk-de-Stad. 
  
Artikel 2 
De retributie bedraagt: 
  

Jaarlijks lidmaatschapsbijdrage 
  

  
Lidmaatschap 
-      Personen jonger dan 18 jaar 
-      Personen vanaf 18 jaar 

  
  
gratis 
5 euro 
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Lenen van materialen van welke aard ook 
  

  
gratis 

  
Comfortdiensten 

  

  
Reserveren van materialen (inclusief verwittigingsbericht) 
  

  
1 euro per materiaal 

  
Lenen bij andere bibliotheken (IBL) 
-      Bij een andere Belgische openbare bibliotheek 
-      Bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek 
-      Kostprijs aangevraagde kopie ongeacht het aantal 
-      Bij een buitenlandse bibliotheek (ook kopieën) 

  
  
3 euro 
8 euro 
3 euro 
prijs aangerekend door de uitlenende 
instelling 

  
Fotokopiëren en printen per bladzijde 
-      zwart/wit A4 
-      zwart/wit A3 
-      kleur A4 
-      kleur A3 

  
  
0,10 euro 
0,20 euro 
0,50 euro 
1,00 euro 
  

  
Raadpleging internet 
  

  
gratis   

  
Retributiegeld 

  

  
Het laattijdig terugbrengen van materialen 

vanaf de dag na het verstrijken van de leentermijn 
  

-      per materiaal per dag 
-      administratiekosten eerste herinnering 
-      administratiekosten tweede herinnering 
-      administratiekosten herinneringsnota 

0,10 euro 
gratis 
gratis 
1 euro 
  

Bij beschadiging, verlies, diefstal van het materiaal of bij het niet 
inleveren na ontvangst van de herinneringsnota 
  

  
kostprijs materiaal 
  

  
*    lidgeld wordt betaald in de bibliotheek van het netwerk waar men zich het eerst aandient na het vervallen van het 
lidmaatschap. Dit is niet noodzakelijk in de bibliotheek van Herk-de-Stad. Lidgeld betaald in één van de bibliotheken 
van het netwerk is geldig in alle andere bibliotheken van dit netwerk, maar dient wel in elke bibliotheek geactiveerd 
te worden aan de personeelsbalie. 
  
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 bibliotheek 

 Ivan Boesmans, voorzitter Raad van Bestuur van de bibliotheek 

 de dienst financiën. 
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Cultuur 

8 Werking adviesraden 2019-2025. 

Feiten en context 

Overwegende dat omwille van de gewijzigde regelgeving in het decreet lokaal bestuur en het wegvallen van de 
verplichting voor een cultuur- en een sportraad de bestaande adviesraden en raden van beheer niet automatisch 
zijn vernieuwd; 
Overwegende de verplichting om voor het beheer van culturele infrastructuur een raad van beheer aan te stellen; 
Overwegende de richtlijnen en informatie van de VVSG; 
Overwegende het voorstel om: 
- volgende raden her samen te stellen: jeugdraad (wettelijk verplicht!), sportraad, minaraad, landbouwersraad, 
LOKG, dierenwelzijnsraad, middenstandsraad en wereldraad 
- om de cultuurraad en de raad van beheer van De Markthallen samen te voegen tot één raad met zowel 
adviesbevoegdheid over het algemene cultuurbeleid als over beheerszaken van De Markthallen. Vanuit de 
vaststelling dat het hele gemeentelijke cultuurbeleid vanuit De Markthallen wordt aangestuurd, dat de 
bevoegdheden van de huidige twee raden nauw bij elkaar aansluiten en dat de raden deels bestaan uit dezelfde 
personen; 
- om deze vernieuwde cultuurbeheerraad en de raad van beheer van de bib enkel samen te stellen uit gebruikers 
(zogenaamde formule 9c uit de cultuurpactwet); 
- om de centrumraad van De Cirkel, de gehandicaptenadviesraad en de seniorenraad samen te voegen tot één 
nieuwe welzijnsraad met een adviserende functie naar het beleid voor senioren en gehandicapten enerzijds en 
beheerszaken van De Cirkel anderzijds. Vanuit de vaststelling dat het gemeentelijk beleid rond senioren en 
gehandicapten wordt gevoerd vanuit De Cirkel; de bevoegdheden van de raden nauw bij elkaar aansluiten en dat de 
raden deels bestaan uit dezelfde personen; 
- de erfgoedraad te behouden met de mogelijkheid voor de samenstelling van werkgroepen bij de organisatie van 
activiteiten. 
Overwegende dat er nieuwe statuten en huishoudelijke reglementen moeten worden uitgewerkt voor de nieuwe 
cultuurbeheerraad, de raad van beheer van de bib en de nieuwe welzijnsraad; 
Overwegende het voorstel om te blijven voorzien in een volledige ondersteuning zoals omschreven in artikel 4 van 
de afsprakennota: ambtelijke en logistieke ondersteuning, aanbieden van gratis vergaderinfrastructuur en gratis 
infrastructuur en materialen uitleendienst voor hun activiteiten; 
Overwegende het voorstel om niet langer te voorzien in een automatische subsidiëring vanuit de vaststelling dat bij 
verschillende raden deze gelden worden gespaard wat niet strookt met punt 4 van artikel 7 van de afsprakennota; 
Overwegende het voorstel om de adviesraden te verzoeken om voor de financiering van hun activiteiten eerst de 
eigen financiële middelen te gebruiken en zodra deze middelen zijn opgebruikt de nodige kredieten te voorzien in de 
meerjarenbegroting; 
Overwegende dat op deze manier een transparante en vlotte manier van werken wordt gecreëerd; 
Overwegende dat artikel 7 van de afsprakennota moet  worden aangepast; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin onder titel 6, hoofdstuk 2, artikel 304 een aantal 
bepalingen zijn opgenomen rond de organisatie van inspraak en participatie met als belangrijkste aandachtspunten: 
§1           De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en inspraak van de burgers of van de 
doelgroepen,… 
§3           …,alleen de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als 
opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. 
Ten hoogste twee derde van de leden…, is van hetzelfde geslacht. Gemeenteraadsleden en leden van het college 
kunnen GEEN stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren,… 
§4           De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen ook andere initiatieven nemen om de 
inspraak van de burgers te bevorderen. 
§5           De gemeenteraad bepaalt bij REGLEMENT de wijze waarop concreet vorm gegeven wordt aan de 
inspraak, vermeld in paragraaf 1 t.e.m. 4, voor de gemeente en haar organen. 
§6           Het College kan, onder de voorwaarden die de gemeenteraad vaststelt, het beheer van budgetten voor de 
realisatie van bepaalde acties of projecten toevertrouwen aan wijkcomités en burgerinitiatieven… 
  
Gelet op de artikels 6-7-8 van de cultuurpactwet van 16 juli 1973 die het volgende bepalen: 
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Art.6      Elke overheid moet alle erkende representatieve verenigingen en alle ideologische en filosofische 
strekkingen betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid… 
Art.7      Deze organen van advies worden zo samengesteld dat de vertegenwoordiging van de ideologische en 
filosofische strekkingen alsmede van de gebruikersgroeperingen wordt verzekerd en dat een onrechtmatig overwicht 
van één der strekkingen of van een geheel van organisaties van gebruikers die beweren tot één strekking te 
behoren, vermeden wordt 
Art.8      Gebruikers en strekkingen moeten volgens een billijke democratische en werkelijke vertegenwoordiging 
met medebeslissende of adviserende stem betrokken worden bij het beheer van gemeentelijke culturele instellingen 
  
Gelet op de afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de adviesraden goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 9 februari 2015 en ondertekend op 29 april 2015 door: cultuurraad, dierenwelzijnsraad, gemeentelijk 
gehandicaptenadviesraad, jeugdraad, landbouwersraad, lokaal overleg Kinder- en Gezinsbeleid, middenstandsraad, 
milieu- en natuurraad, seniorenraad, sportraad en wereldraad; 
Gelet op artikels 4 en 7 van deze afsprakennota die omschrijven op welke ondersteuning de erkende adviesraden 
recht hebben: 
 Art.4      Adviesraden kunnen rekenen op: 
-          Een ambtelijke ondersteuning 
-          Administratieve en logistieke ondersteuning 
-          Gratis vergaderinfrastructuur 
-          Gratis infrastructuur en materialen voor activiteiten 
Art.7      Financiële ondersteuning van 1.000 euro per raad, waarbij 500 euro automatisch jaarlijks wordt gestort en 
het resterende bedrag op uitdrukkelijk gemotiveerd verzoek wordt overgemaakt. Waarbij eventuele gelden bedoeld 
zijn voor activiteiten; niet om een spaarbedrag op te bouwen (!) 
 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Met 16 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi 
Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen), 6 onthoudingen (Lo Guypen, Wim Berden, Karolien 
Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen, Gunter De Ryck) 
 
Artikel 1. 
Aan deze gemeenteraad wordt een principiële beslissing gevraagd om volgend voorstel voor advies voor te leggen 
aan alle betrokken adviesraden: 
'Artikel 1 
In te stemmen met het voorstel om: 
§1 Volgende raden opnieuw samen te stellen:jeugdraad (wettelijk verplicht!), sportraad, minaraad, 
landbouwersraad, LOKG, dierenwelzijnsraad, middenstandsraad en wereldraad 
§2. de cultuurraad en de raad van beheer van De Markthallen samen te voegen tot één raad met zowel 
adviesbevoegdheid over het algemene cultuurbeleid en over beheerszaken van De Markthallen. 
§3. De vernieuwde cultuurbeheerraad en de raad van beheer van de bib enkel samen te stellen uit gebruikers 
(zogenaamde formule 9c uit de cultuurpactwet); 
§4.De centrumraad van De Cirkel, de gehandicaptenadviesraad en de seniorenraad samen te voegen tot één 
nieuwe welzijnsraad met een adviserende functie over het  beleid voor senioren en gehandicapten en over 
beheerszaken van De Cirkel. 
§5. De erfgoedraad te behouden met de mogelijkheid voor de samenstelling van werkgroepen bij de organisatie van 
activiteiten; 
Artikel 2. 
Nieuwe statuten uit te werken voor de nieuwe cultuurbeheerraad, de raad van beheer van de bib en de nieuwe 
welzijnsraad. 
Artikel 3. 
§1. Niet langer te voorzien in een automatische subsidiëring van de adviesraden, maar de raden te verzoeken in 
eerste instantie hun eigen financiële middelen te gebruiken voor de organisatie van hun activiteiten en bij uitputting 
van deze middelen de nodige kredieten in te schrijven in de meerjarenbegroting. 
De tussenkomst zal niet langer de vorm van een subsidie aannemen maar de uitgaven rechtstreeks aangerekend 
worden op de voorziene kredieten. 
Voor de middenstandsactie wordt jaarlijks een budget voorzien van 1000EUR. 
De adviesraden zullen maar een tussenkomst ontvangen op de voorziene kredieten mits ze volledige transparantie 
voorzien betreffende de door de raad gevoerde en beheerde rekeningen. 
§2. Artikel 7 van de afsprakennota aan te passen. 



16 
 

Artikel 2. 
Na de adviesronde dit punt opnieuw voor te leggen voor definitieve beslissing van deze gemeenteraad. 

Motivering onthouding 

De onthouding van de fractie NIEUW en onafhankelijken wordt als volgt verantwoord: 
In 1983 werd de afsprakennota tussen gemeentebestuur en adviesraden een eerste keer vastgelegd, toen een 
primeur voor Vlaanderen. Begin 2015 werd deze afsprakennota van onder het stof gehaald en geactualiseerd 
volgens de actuele normen en inzichten.  
Deze afsprakennota is dé plechtige samenwerkingsverklaring waarin het bestuur het belang en de rol van de 
adviesraden officieel erkent, op initiatief van het gemeentebestuur zelf overigens. Beleidskeuzes kunnen enkel en 
alleen gemaakt worden nadat een constructieve dialoog gevoerd werd met de betrokken raden en zij advies hebben 
geformuleerd. Daarmee onderstreept het gemeentebestuur haar bijzondere wil tot burgerparticipatie.    
  
Uit de praktijk blijkt echter dat het nieuwe bestuur het niet zo nauw neemt met haar engagementen ter zake. Vorige 
gemeenteraad werd nog het punt ‘Aanpassing politiecodex’ ingetrokken omwille van geen adviesvraag aan de 
Jeugdraad, nochtans een wettelijke verplichting’. 
Nu past het schepencollege eenzijdig de oprichting van en de samenwerking met de adviesraden aan naar eigen 
voorkeur. Sommige raden blijven, anderen worden samengevoegd, zonder visie of veel uitleg. Maar vooral zonder 
dialoog of enig advies van de raden zelf. 
  
Voor de fractie NIEUW én de Onafhankelijken is het niet duidelijk wat het nieuwe bestuur hierin bezielt. Vaak klinkt 
in ronkende bewoordingen ‘het belang van burgerparticipatie’. 
Dat klinkt vooral mooi maar in de praktijk is daar alsnog weinig van te merken. Wij stellen vast dat de huidige manier 
van aanpak een zorgwekkende evolutie is die haaks staat op de afspraken die indertijd gemaakt werden in de 
afsprakennota. Het getuigt vooral van weinig fatsoen of respect voor de adviesraden en de vrijwilligers die hun vrije 
tijd ten dienste stellen van het gemeentebeleid. Een verarming van het beleid, jammer maar helaas. 
  
Raadslid Gunter De Ryck verantwoordt zijn onthouding als volgt: 
Het gemeentebestuur engageerde zich met de afsprakennota van april 2015 om iedere raad in functie van zijn 
bevoegdheid permanent, tijdig en volledig te informeren over zowel beleidskeuzes bij de opmaak van het 
gemeentelijke meerjarenplan als over beslissingen in het kader van een specifiek dossier. Als het huidige 
gemeentebestuur de adviesraden naar hun waarde wil schatten, dan dienen zij de voorliggende aanpassingen 
i.v.m. de werking van de adviesraden eveneens te bespreken met deze adviesraden. De Groenfractie betreurt dat er 
geen voorafgaandelijk overleg met de verschillende adviesraden heeft plaatsgevonden." 
  
Fractieleider Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
Het agendapunt inzake de adviesraden zit vol goede ideeën en deze zorgen voor een frisse wind. We hadden graag 
dat het advies van de betrokken raden wordt ingewonnen vooraleer dit wordt geagendeerd op de gemeenteraad. 
 
 
 

Interne zaken 

ICT 

9 Migratie servers stadsbestuur en OCMW naar een gemeenschappelijk 
platform in een managed datacenter. 

Feiten en context 

Strengere regels GDPR waarvan een hele gamma betrekking heeft op IT. De implementatie ervan vergt een hoge 
personeelsinzet en bijkomende investeringen. 
De integratie van OCMW en stadsdiensten wordt sterk belemmerd door een digitale barrière. Beide organisaties 
werken binnen een eigen afgeschermd domein en met aparte installaties van – vaak dezelfde - software. Het 
onderbrengen van de servers en de data – met strikte regels voor toegang – onder één koepel is niet alleen 
gewenst voor een efficiënte en snellere werking (bv. Echo), maar ook noodzakelijk om aan de nieuwe decretale 
verplichtingen te voldoen (bv. BBC 2020). 
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De verdergaande digitalisering heeft tot een hoge groei van de werklast voor de dienst IT geleid. Dat leidt tot 
langere wachttijden voor het oplossen van problemen, een vertraagde uitvoering van de GDPR-verplichtingen en 
een gebrek aan coaching en in house demo en opleiding waar een grote vraag naar is. 
De noodzakelijke migratie van de twee domeinen naar één platform gebeurt bij voorkeur via een 
managed  datacenter dat een “end 2 end” verantwoordelijkheid bij de leverancier legt. 

Inhoudelijke motivering 

GDPR - informatieveiligheid 
De Europese verordening (EU) 2016/679 – AVG legt strengere regels op rond de verwerking van 
persoonsgegevens. Deze stellen de stad en het OCMW voor grote uitdagingen. Naast organisatorische 
maatregelen zijn vooral op het vlak van IT-infrastructuur – netwerkverbindingen en (digitale) beveiliging maatregelen 
nodig die veel tijd en investeringen vergen. Het niet naleven ervan kan tot boetes leiden die maximaal kunnen 
oplopen tot 20 miljoen EURO; 
Met de omschakeling naar een gemanaged overheidsdatacenter worden deze GDPR verplichtingen op een snelle 
manier gerealiseerd en in de toekomst actief beheerd en geactualiseerd. Het informatiesysteem blijft bestand tegen 
incidentele gebeurtenissen of onrechtmatige of kwaadaardige acties die de beschikbaarheid, authenticiteit, 
integriteit en vertrouwelijkheid van opgeslagen of doorgegeven persoonsgegevens in het gedrang brengen; 
Gezien er de laatste maanden een grote toename te merken was van de verspreiding van zulke kwaadaardige 
codes (ransomware,….), waarmee malafide organisaties de werking van een ganse organisatie kunnen gijzelen, en 
gezien ook overheden slachtoffer werden in zulke kwaadaardige aanvallen waarbij sommige van die overheden 
enkel hun informatieapparatuur, software en/of informatie terug konden vrij krijgen mits betaling van een losgeld (te 
betalen in bitcoins); 
Gezien een diepgaande specialisatie en expertise vereist is om zulke kwaadaardige aanvallen af te slaan, en deze 
het hoofd te kunnen bieden en gezien het op peil houden van de specialisatie en expertise terzake een 
voortdurende investering vergt in zowel menselijk kapitaal als informatiesystemen; 
Gezien een diepgaande specialisatie en expertise vereist is om zulke kwaadaardige aanvallen af te slaan, en deze 
het hoofd te kunnen bieden en gezien het op peil houden van de specialisatie en expertise terzake een 
voortdurende investering vergt in zowel menselijk kapitaal als informatiesystemen; 
Overwegende dat een diepgaande specialisatie en expertise vereist is om zulke kwaadaardige aanvallen af te 
slaan, en deze het hoofd te kunnen bieden en gezien het op peil houden van de specialisatie en expertise terzake 
een voortdurende investering vergt in zowel menselijk kapitaal als informatiesystemen; 
Gelet op het feit dat de gemeente noch het OCMW haar lokale computers en servers niet op dezelfde wijze 
duurzaam en structureel kan beveiligen zoals dat in een overheidsdatacenter gebeurt, en gelet op het feit dat er 
door de snelle technologische evolutie voortdurend nieuwe en grote investeringen nodig zijn om de lokale 
serverfaciliteiten (ICT infrastructuur, behuizing, beveiliging zowel fysiek als virtueel, klimaatregeling,  mogelijke 
aanleg fiberverbindingen, …….) op eigentijds en veilig niveau te houden, waardoor de migratie van deze 
servercapaciteit naar een datacenter de logische weg vooruit is; 
Organisatorisch 
Overwegende dat het bestuur de snelle technologische evolutie niet langer op een veilige en betaalbare wijze 
duurzaam zelf kan invullen en binnen een datacenterwerking deze evolutie door de schaalgrootte meer 
gegarandeerd is, zelfs in die mate dat de risico’s op uitval, door het toepassen van redundante technologie, 
aanzienlijk kleiner zijn. 
Gelet op het feit dat zowel het gemeente- als het ocmw-bestuur de operationele en veiligheidsrisico’s in het kader 
van een efficiënte backoffice werking en de uitbouw van een klantgerichte dienstverlening zo beperkt mogelijk willen 
houden en daarom het gebruik van de backofficetoepassingen en infrastructuur uit technische en 
veiligheidsoverwegingen in één hand wil leggen, zodoende dat de verantwoordelijkheid duidelijk bij één enkele partij 
komt te liggen die ook de expertise heeft om deze verantwoordelijkheid te dragen; 
Overwegende dat de huidige scheiding van leveranciers van hardware (servers, netwerkcomponenten, firewall) en 
de software in praktijk tot vertragingen leidde bij de implementatie van nieuwe software en modaliteiten (bijvoorbeeld 
verbindingen Golf – Echo) en daardoor een negatieve impact heeft op de efficiëntie; 
Overwegende dat de huidige werklast van de dienst IT zeer hoog is en zich noodgedwongen toespitst op helpdesk 
en onderhoud/herstelling servers, software, beveiliging en Back-up. Daardoor verloopt de uitrol van het 
informatieveiligheidsplan vertraagd en is er geen tijd om tegemoet te komen aan de nood aan coaching en opleiding 
van de medewerkers. Migratie naar een datacenter zal veel van deze taken ontlasten en de nood aan extra VTE-
inzet op IT verlagen. 
Overwegende dat nieuwe toepassingssoftware en belangrijke updates van toepassingen in gebruik in steeds 
toenemende mate uitsluitend in een SaaS model worden aangeboden. Het aanhouden van serverinfrastructuur on-
premisse zal in toenemende mate dubbele kosten inhouden: investeringen en personeelsinzet voor onderhoud en 
beheer van een eigen serverinfrastructuur voor steeds minder lokaal gehoste toepassingen + toenemende 
hostingskosten voor specifieke toepassingen. 
Technische specificiteit 
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Aangezien het bestuur bijgevolg meent dat het onderhouden en technologisch blijven bijbenen van de IT 
infrastructuur en systemen niet meer tot haar kernactiviteiten behoort;   
Gelet op het feit dat het stadsbestuur en het OCMW hun kernapplicaties zoals burgerzaken, financiën, 
notulenbeheer, postregistratie, sociaal dossier, etc…. bij dezelfde maatschappij afneemt. 
Overwegende dat er geen andere partij is dan Cipal Schaubroeck zelf die op de meest efficiënte wijze de gehele 
verantwoordelijkheid kan dragen over haar eigen toepassingen, zeker indien deze vanuit hun eigen 
overheidsdatacenter aangeboden worden;  
Gelet op het feit dat de gemeente en het OCMW reeds eerder een overeenkomst hebben afgesloten met Cipal 
Schaubroeck voor technische ondersteuning van de bestaande, lokale ICT-infrastructuur maar dat ten gevolge van 
de technologische ontwikkelingen die dienstverlening ook in het ciPort datacenter geleverd kan worden, waardoor 
voornoemde kosten voor de lokale technische ondersteuning deels komen te vervallen; 
Gelet op het feit dat, in uitbreiding van de bestaande assistentie – en software-overeenkomsten een unieke “end-to-
end” of totaal verantwoordelijkheid voor beveiliging en beheer bij Cipal Schaubroeck gelegd kan worden door ook 
de lokaal benodigde rekenkracht en opslagcapaciteiten vanuit het ciPort overheidsdatacenter af te nemen in plaats 
van deze zelf lokaal te blijven organiseren en in eigen servers, software, beveiliging en competenties ter zake te 
blijven investeren; 
Gelet op het feit dat zulke “end-to-end” benadering alle schakels in de operationele IT-ketting omvat gaande van de 
software op de eindpunten die vanuit het datacenter op de lokale schermen van de gebruikers getoond zal worden 
(en deze software op de eindpunten ook voortdurend gemonitored en beveiligd kan worden), alsook gebruik 
makend van rekenkracht en diskcapaciteit uit het datacenter waarop de softwaretoepassing van gemeente en 
OCMW draaien (die nu nog lokaal draaien), wat een centrale beveiliging en beheer toelaat, alsook het beheer van 
communicatie- en informatiesystemen in de ruime zin van het woord zoals onder meer monitoring van 
telecommunicatie verbindingen naar het datacenter, beheer en actualisatie van firewalls en beveiligingssystemen, 
maar ook opslag, controle en beheer van back-up van data, aanbieden van redundantie van de servers en de 
opslag wat een maximale bedrijfszekerheid garandeert;   
Gelet op het feit dat dan een situatie ontstaat die IT-gerelateerde incidenten enerzijds proactief probeert te 
verhinderen, en anderzijds de efficiëntie bij het oplossen van incidenten zal verhogen, alsook de voortdurende “end-
to-end” beveiliging dan in een totaal benadering aangepakt kan worden ; 
Gelet op het feit dat het bestuur een partner zoekt die de totale verantwoordelijkheid neemt over de huidige Cipal 
Schaubroeck software die in gebruik is bij het bestuur, over de ciPort communicatie- en informatiesystemen en 
stromen naar Rijksregister en KSZ, alsook over het bijhorende ciPort datacenter tot en met de digitale werkplek van 
de ambtenaar, waartoe er maar één enkele partij dat kan doen met name Cipal Schaubroeck zelf; 
Gelet op het feit dat zowel de grond waarop het ciport datacenter gebouwd werd, alsook het datacenter gebouw 
zelf, honderd percent eigendom is van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Cipal en het bijgevolg een 
overheidsdatacenter betreft, alsook gelet op het feit dat het bestuur met een overheidsdatacenter wenst te werken 
gezien de gevoeligheid van de informatiestromen die zij behandelt 
Gelet op het feit dat gemeente en OCMW garanties willen dat de data op Vlaamse bodem blijft 
Gelet op het feit dat de gemeente en OCMW een aantal andere minimum technische en organisatorische 
specificaties voorop stellen bij de selectie van het datacenter, waaronder onder meer het gedurende minimum 96 
uren volcontinu kunnen blijven functioneren bij een stroompanne, de aanwezigheid van een hoogspanningscabine 
met voldoende redundantie aan het datacenter, het beschikken over minstens een team van 20 specialisten om de 
datacenter systemen te beheren, het beschikken over een volcontinue 24/7 wachtregeling voor het datacenter, 
zijnde allemaal voorwaarden waaraan het ciport datacenter voldoet; 
Gelet op het feit dat de gemeente en het OCMW een partij zoeken die relevante referenties in de sector van lokale 
besturen kan aantonen waarbij de dienstenleverancier, omwille van de “end 2 end verantwoordelijkheid”, zowel 
aantoonbare ervaring heeft in het bouwen, aanbieden en beheren van gemeentelijke applicaties vanuit een eigen 
datacenter, als in het beheren en beveiligen van de onderliggende infrastructuur, alsook van de verbindingen met 
andere overheidsdatabanken zoals het Rijksregister; 
Aangezien Cipal Schaubroeck als enige partij over zulke referenties beschikt met name (niet limitatief) : 

 Het gemeentebestuur – en het ocmw van Bonheiden 

 Het ocmw van Sint-Truiden, inclusief woon – en zorgcentrum 

 Het ocmw van Herentals, inclusief woon – en zorgcentrum 

 De stad Herentals 

 De gemeente en het ocmw van Halen 

 De gemeente Moerbeke 

 De gemeente Pepingen 
Overwegende dat bijgevolg slechts één aanbieder technisch voldoet aan alle eisen van bestuur, nl.: 

 Alle servers en data extern onder te brengen in een datacenter 

 EN het actief beheer van deze servers en connecties op zich te nemen (oplossen incidenten, back-up 
beheer, virus- en malware bescherming, up-to-date houden systeem- en toepassingssoftware, …) 
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 EN een “end 2 end” verantwoordelijkheid voor de werking van servers, toegankelijkheid van data en 
beschikbaarheid van de verbindingen 

 EN maximaal Single Sign On principe toelaat 

 EN voldoet aan alle verplichtingen van de GDPR en deze ook continu actualiseren 
De opdracht kan dus om technische redenen maar aan één welbepaalde opdrachtnemer, zijnde Cipal Schaubroeck, 
toegekend worden,  waartoe een onderhandeling werd gevoerd, en waaruit blijkt dat Cipal Schaubroeck aan de 
behoeften van het bestuur voldoet aan marktconforme voorwaarden. 
Gelet op het advies van de computercommissie. 
Overwegende dat een financieel visum vereist is, maar nog niet werd ontvangen. 

Wettelijke motivering 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en artikel 42 §1.1d) (de werken, leveringen of diensten alleen door een bepaalde 
ondernemer kunnen worden verricht omdat mededinging ontbreekt om technische redenen). 
Gelet op het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
Gelet op het Besluit van de  Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale 
besturen. 

Financiële impact 

Gelet op de voorziene budgetten op 0119-03/6142800; 
Eenmalige migratiekost: 35.582,95 € incl. BTW 
Maandelijks gebruiksvergoeding: 7.517,43 € incl. BTW 
kostenvergelijking over meerjarenplan periode tussen de migratie naar een datacenter en het on-site beheren van 
de servers (details in bijlage) 

 
De hogere jaarlijkse kost is te verantwoorden doordat de migratie naar een datacenter 

 meer mogelijkheden biedt (flexdesk, veilige externe toegang voor medewerkers en mandatarissen, zeer 
performante beveiliging) 

 de operationele en juridische risico's sterk reduceert (lagere kans op uitval en snellere interventie- en 
hersteltijd, conformiteit met de GDPR regelgeving) 

 sneller en goedkoper toelaat naar andere locaties te migreren (verhuis naar administratief centrum, 
verbinding satellieten, opzet uitwijkcentrum bij calamiteiten) 

 flexibel en snel toelaat in te spelen op de IT-behoeften, ook als die slechts van tijdelijke aard 
zijn  (verhogen/verlagen van reken- en opslagcapaciteit) 

 transparantere en voorspelbare kosten op langere termijn 

 Hoge uniformiteit en beheersbaarheid van het IT-park die samen met het afstoten van server- en 
netwerkbeheertaken resulteert in een lagere behoefte aan VTE inzet. 

 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan offerte van de firma Cipal-Schaubroeck voor de consolidatie van de IT-domeinen van 
de stad Herk-de-Stad en het OCMW Herk-de-Stad binnen hun overheidsdatacenter voor een eenmalig 
installatiebedrag van 35.582,95 € incl.BTW en maandelijks weerkerende vergoeding van 7.517,43 € inclusief BTW. 
Artikel 2. 
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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 dienst systeembeheer. 
 

ADVIES: 

Gunstig advies mits bijkomende budgetten voorzien worden op budgetrekening 0119-03/6142800 van de gemeente 
Herk-de-Stad. 

Visum financieel beheerder 

Gunstig advies mits bijkomende budgetten voorzien worden op budgetrekening 0119-03/6142800 van de gemeente 
Herk-de-Stad. 
Gunstig visum 2019/01 van Ive Vanderlee van 27-02-2019 

Wonen in West-Limburg 

10 Aanduiding afgevaardigden in het Beheerscomité interlokale 
vereniging Wonen in West-Limburg (WWL). 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het raadsbesluit van 10 mei 2010 houdende de goedkeuring toetreding tot de interlokale vereniging Wonen 
in West-Limburg (WWL); 
Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht tussen de deelnemende betreffende de oprichting van de 
interlokale vereniging “Wonen in West-Limburg”, ondertekend op 11 mei 2012, in het bijzonder artikel 7: 

Het beheerscomité bestaat uit een vertegenwoordiging van elke deelnemende gemeente, waarbij elke 
gemeente beschikt over één mandaat (lees: één vertegenwoordiger). 
De deelnemende gemeenten worden in het beheerscomité uitsluitend vertegenwoordigd door of de 
burgemeester, of een schepen of een gemeenteraadslid, daartoe aangeduid door de gemeenteraad. Door elke 
gemeenteraad wordt tevens een vervangend lid van het beheerscomité met hetzelfde mandaat afgevaardigd in 
geval van afwezigheid van het effectief lid van het beheerscomité. 
Elk lid van het beheerscomité beschikt over één stem.  
Het mandaat van een lid van het beheerscomité wordt beëindigd indien de gemeenteraad die hij 
vertegenwoordigt, zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aanduidt. 
Alle leden van het beheerscomité zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, 
uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 
Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke zittingsperiode (legislatuur). In elk geval 
worden de mandaten in het beheerscomité beëindigd op de eerste vergadering van de gemeenteraad die volgt 
na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De nieuwe leden van het beheerscomité treden aan op 01 april 
daaropvolgend. 

Gelet op de voordracht van schepen Marijke Berden als mandataris in het beheerscomité van de interlokale 
vereniging Wonen in West-Limburg (WWL) voor de legislatuur 2019 - 2024; 
Overwegende dat de ambtelijke vertegenwoordiging in het beheerscomité verzekerd wordt door de respectievelijke 
(adjunct) Algemeen Directeurs, met voor Herk-de-Stad Algemeen Directeur Nathalie Creten; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018; 
Gelet op de ondertekende overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de interlokale 
vereniging Wonen in West-Limburg (WWL) dd. 23 oktober 2013; 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Volgende mandataris af te vaardigen in het beheerscomité van de interlokale vereniging Wonen in West-Limburg 
(WWL): 

 Marijke Berden, schepen wonen 



21 
 

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 coördinator van Wonen West-Limburg, 

 Het gemeentebestuur Lummen, 

 Marijke Berden 
 

Staf 

Secretariaat 

11 Kennisname geldigverklaring verkiezing op 2 januari 2019 van de leden 
van de politieraad van de politiezone PZ Limburg Regio Hoofdstad. 

Feiten en context 

Gelet op het schrijven van 31 januari 2019 van de Provincie Limburg met een afschrift van het besluit van 31 januari 
2019 van de deputatie van de provincie Limburg, houdende de geldigverklaring van de verkiezing op 2 januari 2019 
van de leden van de politieraad van de politiezone PZ Limburg regio Hoofdstad vanwege de stad Herk-de-Stad; 
 
Beslissing: 
 
Enig artikel 
Kennis te nemen van de geldigverklaring van de verkiezing op 2 januari 2019 van de leden van de politieraad van 
de politiezone PZ Limburg Regio Hoofdstad. 
 

12 Voordracht leden van de raad van bestuur van Limburg.net. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en 
meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet over Lokaal 
Bestuur van 22/12/17 (verder ‘het Decreet’). 
  
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net. 
  
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’). 
  
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot goedkeuring van de 
agenda van de  bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 27 maart 2019 om 18 uur in de 
kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. 
  
Gelet op de onverenigbaarheden zoals vermeld in artikel 20.4 van de Statuten en artikel 436 van het Decreet. 
  
Overwegende dat op 1 januari 2019 een algehele vernieuwing van de gemeenteraden heeft plaatsgevonden. 
  
Overwegende dat de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net ter installatie van de raad van bestuur 
plaatsvindt op woensdag 27 maart 2019. 
  
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig artikel 20.2 van de Statuten overgaat tot voordracht van de lijst van 
15 kandidaat bestuurders die werd samengesteld met inachtname van de criteria zoals bepaald in artikel 20.2 van 
de Statuten. 
  

Wettelijke motivering 
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Gelet op artikel 445 van het Decreet dat bepaalt dat in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, 
binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet 
worden bijeengeroepen waarbij tot algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de 
raden van de deelnemende besturen reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. 
  
Gelet op artikel 434 § 1 van het Decreet en artikel 20.1 van de Statuten die bepalen dat het aantal leden van de 
raad van bestuur maximaal vijftien bedraagt. Van dit aantal leden mag maximaal twee derde van hetzelfde geslacht 
zijn. Er wordt een evenwichtige verdeling nagestreefd tussen de leden van de raad van bestuur uit grote en kleine 
gemeenten op het vlak van het aantal inwoners (artikel 20.2 van de Statuten). 
  
Gelet artikel 20.2 van de Statuten dat stelt dat wanneer er stemgerechtigde leden van de raad van bestuur moeten 
worden aangeduid, dan kan elke deelnemende gemeente een lijst van kandidaten voordragen met hoogstens 
zoveel leden als eraan te duiden stemgerechtigde leden in de raad van bestuur zijn. 
 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Artikel 1. 
De gemeente Herk-de-Stad draagt onderstaande lijst van 15 kandidaten voor als leden van de raad van bestuur van 
Limburg.net: 

Naam Woonplaats 

Erlingen Ingrid Dilsen-Stokkem 

 Feytons Jo Borgloon 

 Heleven Bart Zonhoven 

 Nijs Bob Lommel 

Nijssens Carl St Truiden 

 Oktay Muhammet 
Houthalen-
Helchteren 

 Pirlotte Heidi Heers 

Ramaekers Mieke Maasmechelen 

 Thielemans 
Isabelle Heusden-Zolder 

Thijsen Tom Kortessem 

 Vandormael Cindy Alken 

 Vliegen Raf Oudsbergen 

 Werelds Liesbeth Hoeselt 

Wouters Jan Hasselt 

 Wouters Luc Lummen 

  
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, zoals gewijzigd, mee te delen aan de heer Provinciegouverneur terwijl een afschrift van dit 
besluit in tweevoud wordt verzonden aan LIMBURG.NET. 
 

13 Voordracht afgevaardigde en vaste plaatsvervanger van het algemeen 
comité van Limburg.net. 

Inhoudelijke motivering 

  
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en 
meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet over Lokaal 
Bestuur van 22/12/17 (verder ‘het Decreet’). 
  
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net. 
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Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’). 
  
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot goedkeuring van de 
agenda van de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 27 maart 2019 om 18 uur in de 
kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. 
  
Overwegende dat op 1 januari 2019 een algehele vernieuwing van de gemeenteraden heeft plaatsgevonden. 
  
Overwegende dat de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net ter installatie van de raad van bestuur 
plaatsvindt op woensdag 27 maart 2019. 
  
Overwegende dat op deze vergadering ook de benoeming van de afgevaardigden en de vaste plaatsvervangers 
van het algemeen comité geagendeerd staat. 
  
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met artikel 442 van het Decreet en artikel 29 van de Statuten 
overgaat tot aanduiding van een afgevaardigde en vaste plaatsvervanger voor het algemeen comité. 
Gelet op de kandidatuurstelling om aangeduid te worden als afgevaardigde voor het Algemeen Comité van 
Limburg.net: 

 de heer Guido Ector, Stevoortweg 123 - 3540 Herk-de-Stad 
  
Gelet op de kandidatuurstelling om aangeduid te worden als vaste plaatsvervanger voor het Algemeen Comité van 
Limburg.net: 

 de heer Mark Vanleeuw, Lepelstraat 25 bus 1 - 3540 Herk-de-Stad 
  
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat op naam van: 

 de heer Guido Ector met 17 stemmen voor en 5 onthoudingen werden uitgebracht om te worden aangeduid 
als afgevaardigde voor het Algemeen Comité van Limburg.net, 

 de heer Mark Vanleeuw 16 stemmen voor en 6 onthoudingen werden uitgebracht om te worden aangeduid 
als vaste plaatsvervanger voor het Algemeen Comité van Limburg.net . 

Wettelijke motivering 

Gelet op artikel 442 van het Decreet dat bepaalt dat in elke dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging een 
algemeen comité kan opgericht worden om de verbinding en het overleg tussen de raad van bestuur en de 
deelnemers te faciliteren. 
  
Gelet artikel 29 van de Statuten dat een algemeen comité opricht bij Limburg.net en dat bepaalt dat het algemeen 
comité bestaat uit afgevaardigden van de gemeenten waarbij elke gemeente één afgevaardigde heeft. Elke 
deelnemende gemeente mag bijgevolg één vertegenwoordiger voordragen die namens haar in het algemeen comité 
zetelt. Het voorgedragen lid moet een natuurlijke persoon zijn die in de gemeente lid is van het college van 
burgemeester en schepenen. Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente een vaste plaatsvervanger aan. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gemeente Herk-de-Stad draagt de heer Guido Ector, Stevoortweg 123 - 3540 Herk-de-Stad (schepen) voor als 
afgevaardigde voor het Algemeen Comité van Limburg.net voor de legislatuur 2019-2024. 
Artikel 2. 
De gemeente Herk-de-Stad draagt de heer Mark Vanleeuw, Lepelstraat 25 bus 1 - 3540 Herk-de-Stad (schepen) 
voor als vaste plaatsvervanger voor het algemeen comité van Limburg.net voor 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 in tweevoud wordt verzonden aan LIMBURG.NET. 
 

14 Bijzondere algemene vergadering van Limburg.net op 27 maart 2019. 
Aanduiding vertegenwoordiger, plaatsvervanger en in te nemen 
standpunten. 
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Inhoudelijke motivering 

Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en 
meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet over Lokaal 
Bestuur van 22/12/17 (verder ‘het Decreet’). 
  
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net. 
  
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten). 
  
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot goedkeuring van de 
agenda van de  bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 27 maart 2019 om 18 uur in de 
kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt, met volgende agendapunten:   
1)    Welkom door de voorzitter 
2)    Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 
3)    Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 Statuten) 
4)    Benoeming leden van de raad van bestuur (art. 20 en 21 Statuten) 
5)    Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten) 
6)    Goedkeuring Code goed bestuur 
7)    Varia 

1. Toelichting van de grote lijnen van het ondernemingsplan 2019-2024 (wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
de algemene vergadering van juni 2019) 

8)    Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
  
Overwegende dat overeenkomstig artikel 432 van het Decreet de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering. 
  
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te 
weigeren;  
  
Gelet op de kandidatuurstelling van de heer Mark Vanleeuw, Lepelstraat 25 bus 1 - 3540 Herk-de-Stad om als 
gemeentelijke vertegenwoordiger te worden aangesteld voor de algemene vergadering. 
  
Gelet op de kandidatuurstelling van de heer Guido Ector, Stevoortweg 123 - 3540 Herk-de-Stad om als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger te worden aangesteld voor de algemene vergadering. 
  
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waarbij op naam van: 
- de heer Mark Vanleeuw 17 stemmen voor en 5 onthoudingen werden uitgebracht om als gemeentelijke 
vertegenwoordiger te worden aangesteld voor de algemene vergadering. 
- de heer Guido Ector 17 stemmen voor en 5 onthoudingen werden uitgebracht om als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger te worden aangesteld voor de algemene vergadering. 
 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Artikel 1. 
De agendapunten van de Bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 van de opdrachthoudende 
vereniging Limburg.net worden goedgekeurd. 
Artikel 2. 
De heer Mark Vanleeuw, Lepelstraat 25 bus 1 - 3540 Herk-de-Stad (schepen) wordt aangewezen als gemeentelijke 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Limburg.net voor de legislatuur 2019-2024. 
De aangeduide vertegenwoordiger beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal aandelen 
waarover de gemeente beschikt in Limburg.net (zie art. 7, 9, en 37 van de Statuten) 
Artikel 3. 
De heer Guido Ector, Stevoortweg 123 - 3540 Herk-de-Stad (schepen) wordt aangewezen als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Limburg.net voor de legislatuur 2019-2024. 
Artikel 4. 
De gemeentelijke vertegenwoordiger (indien belet de plaatsvervangend vertegenwoordiger) wordt gemandateerd te 
stemmen op de Algemene Vergadering van 27 maart 2019 zoals beslist onder artikel 1). 
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Artikel 5. 
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 in tweevoud wordt verzonden aan LIMBURG.NET. 
 

15 Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, 
afgekort IGL: aanduiding van afgevaardigde en plaatsvervanger  en in 
te nemen standpunten. 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in 
Limburg, opdrachthoudende vereniging; 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op het raadsbesluit van 13 november 2017 houdende de niet-deelneming aan de verlenging van de 
vereniging in 2019 van IGL; 
Gelet op de oproepingsbrief van 21 januari 2019 voor de gewone vergadering van de Algemene Vergadering van de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 27 maart 2019 om 18.00 uur met als enig 
agendapunt de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur; 
Gelet op de toelichtingsnota betreffende dit enige punt op de agenda van de gewone vergadering d.d. 27 maart 
2019 van de Algemene Vergadering; 
  
Gelet op de kandidatuurstelling van mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad om aangeduid 
te worden als effectief afgevaardigde in de algemene vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op de kandidatuurstelling van mevrouw Lore Michiels, Sint-Jorislaan 92 - 3540 Herk-de-Stad om aangeduid te 
worden als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van de Intercommunale vereniging voor 
hulp aan Gehandicapten in Limburg; 
Gaat de gemeenteraad over tot de geheime stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde en haar 
plaatsvervanger waaruit blijkt dat: 
- op naam van mevrouw Marijke Berden 17 stemmen voor, 4 onthoudingen en 1 blanco stem werden uitgebracht 
om aangeduid te worden als effectief afgevaardigde in de algemene vergadering van de Intercommunale vereniging 
voor hulp aan Gehandicapten in Limburg; 
- op naam van mevrouw Lore Michiels, Sint-Jorislaan 92 - 3540 Herk-de-Stad 19 stemmen voor, 2 onthoudingen en 
1 blanco stem werden uitgebracht om aangeduid te worden als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene 
vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg; 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op het artikel 41 inzake de 
bevoegdheden van de Gemeenteraad, op het artikel 432 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger in de 
Algemene Vergadering van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging en op de artikelen 436 en 447 
betreffende de onverenigbaarheden; 
 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
Artikel 1. 
De agenda van de gewone vergadering d.d. 27 maart 2019 van de Algemene Vergadering van IGL wordt 
goedgekeurd. 
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Artikel 2. 
Na geheime stemming wordt voor 2019 als vertegenwoordiger van de gemeente in de Algemene Vergadering van 
IGL aangewezen: 
- mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad; schepen. 
met als plaatsvervanger: 
-mevrouw Lore Michiels, Sint-Jorislaan 92 - 3540 Herk-de-Stad; raadslid. 
 
Artikel 3. 
De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd om op vergadering (of op iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in het artikel 1 
en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda. 
  
Artikel 4. 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal 
onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg. 
 

16 Goedkeuring van de agenda en voordracht van een kandidaat-
bestuurder voor Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging; 
  
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 werd opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 29 
maart 2019 plaatsheeft te Hasselt; 
  
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging 
van de bestuursorganen dient over te gaan; 
  
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17, derde alinea, van de statuten de deelnemende gemeenten het recht 
hebben om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3 namens de deelnemende gemeenten van de provincie Limburg en 
telkens 1 namens de deelnemende gemeenten van respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en 
West-Vlaanderen voor te dragen; 
  
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van bestuur 
beperkt is tot zes (6); 
  
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° en dat er een 
aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de 
deelnemende gemeenten overgemaakt werd; 
  
Gelet op de beraadslagingen, 
          

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd; 
 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Artikel 1. 
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Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging d.d. 29 maart 2019 met als agendapunten: ‘Statutaire ontslagnemingen en 
benoemingen’ en ‘Statutaire mededelingen’. 
  
 
Artikel 2. 
De drie kandidaat-bestuurders die binnen Fluvius System Operator namens Fluvius Limburg benoemd worden in de 
Raad van Bestuur, ook voor te dragen als kandidaat-bestuurders van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, voor 
een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 29 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering 
in het jaar 2025. 
  
Artikel 3. 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 29 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 
  
Artikel 4. 
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 Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 

17 Aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de 
(buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging; 
  
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende 
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
  
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor de 
volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024; 
  
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden ook gelden voor de vertegenwoordigers op de 
algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-bestuurder mogen voorgedragen worden. 
  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, 
  
Gelet op de kandidatuurstelling om aangeduid te worden als effectief vertegenwoordiger op de (Buitengewone) 
Algemene Vergaderingen van Fluvius; 

 mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat op naam van : 

 mevrouw Marijke Berden 17 stemmen voor, 1 stem tegen en 4 onthoudingen werden uitgebracht om 
aangeduid te worden als effectief vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van 
Fluvius. 

  
Gelet op de kandidatuurstelling om aangeduid te worden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de 
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Fluvius; 

 mevrouw Martine Van Cauteren, Ridderstraat 9 - 3540 Herk-de-Stad 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat op naam van : 

 mevrouw Martine Van Cauteren 18 stemmen voor en 4 onthoudingen werden uitgebracht om aangeduid te 
worden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van 
Fluvius. 
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Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd; 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
Mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad; schepen 
aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 
  
Artikel 2 
Mevrouw Martine Van Cauteren, Ridderstraat 9 - 3540 Herk-de-Stad; raadslid 
aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 
  
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 Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 

18 Vereniging voor openbaar groen – VVOG. Aanduiding 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergaderingen 
en voordracht 1 kandidaat raad van bestuur of 1 kandidaat voor het 
Financieel Comité. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het feit dat de gemeente is aangesloten bij de Vereniging voor Openbaar Groen; 
  
Overwegende dat navolgende de mandaten voor de legislatuur 2019-2024 dienen vernieuwd te worden: 
- effectief en plaatsvervangend afgevaardigde op de algemene ledenvergadering van de VVOG; 
- kandidatuur voordracht voor de Raad van bestuur 
- kandidatuur voordracht voor het Financieel Comité 
  
Gelet op de kandidatuur voor effectief afgevaardigde op de algemene ledenvergadering van de VVOG: 
-      De heer Guido Ector, Stevoortweg 123 - 3540 Herk-de-Stad 
  
Gelet op de kandidatuur voor plaatsvervangend afgevaardigde op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de 
VVOG: 
-      De heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9 bus 3 - 3540 Herk-de-Stad 
  
Gelet op de kandidatuur om voorgedragen te worden voor de raad van bestuur of het Financieel Comité van de 
VVOG 
 -      De heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9 bus 3 - 3540 Herk-de-Stad 
  
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat op naam van: 
-      De heer Guido Ector 18 stemmen voor en 4 onthoudingen  werden uitgebracht voor de effectieve afvaardiging 
op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VVOG. 
-     De heer  Jimmy Graulus 17 stemmen voor en 5 onthoudingen  werden uitgebracht voor de plaatsvervangende 
afvaardiging op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VVOG 
  
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat op naam van: 
-      De heer Jimmy Graulus 16 stemmen voor, 1 stem tegen en 5 onthoudingen  werden uitgebracht om 
voorgedragen te worden als kandidaat voor de Raad van Bestuur of het Financieel Comité van de VVOG 
 
Beslissing: 
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Artikel 1. 
De heer Guido Ector, Stevoortweg 123 - 3540 Herk-de-Stad aan te duiden als effectieve afgevaardigde op de 
algemene ledenvergadering van de VVOG en de heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9 bus 3 - 3540 Herk-de-Stad, 
aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde op de algemene ledenvergadering van de VVOG voor de 
legislatuur 2019-2024. 
Artikel 2. 
De heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9 bus 3 - 3540 Herk-de-Stad voor te dragen als kandidaat voor de raad van 
bestuur of voor het Financieel Comité van de VVOG voor 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: 
- VVOG, 
- de Dienst Leefmilieu, 
- de afgevaardigden. 
 

19 Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor huisvesting. 
Voordracht 2 kandidaat-bestuurders (verschillend geslacht) voor raad 
van bestuur en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in 
de algemene vergaderingen. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad aangesloten is bij: de Kantonnale bouwmaatschappij van Beringen; 
  
Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om voorgedragen te worden als 2 afgevaardigden in de raad van 
bestuur van de Kantonnale bouwmaatschappij van Beringen: 

 de heer Erik Evens, Minstraat 20 - 3540 Herk-de-Stad 

 mevrouw Lore Michiels, Sint-Jorislaan 92 - 3540 Herk-de-Stad 
Gelet op de uitslag van de stemming voor de voordracht van 2 afgevaardigden in de raad van  bestuur van de 
Kantonnale bouwmaatschappij van Beringen, waaruit blijkt dat op naam van: 

 de heer Erik Evens 16 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 3 onthoudingen werden uitgebracht; 

 mevrouw Lore Michiels 19 stemmen voor en 3 onthoudingen werden uitgebracht; 
  
Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als effectief en als plaatsvervangend 
afgevaardigde in de algemene vergadering van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen: 

 de heer Erik Evens, Minstraat 20 - 3540 Herk-de-Stad als effectief afgevaardigde in de algemene 
vergadering; 

 mevrouw Lore Michiels, Sint-Jorislaan 92 - 3540 Herk-de-Stad als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
algemene vergadering; 

  
Gelet op de uitslag van de stemming voor de aanduiding tot effectief en plaatsvervangend afgevaardigde in de 
algemene vergadering van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen, waaruit blijkt dat op naam van: 

 de heer Erik Evens 16 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 3 onthoudingen werden uitgebracht als effectief 
afgevaardigde in de algemene vergadering; 

 mevrouw Lore Michiels 19 stemmen voor en 3 onthoudingen werden uitgebracht als plaatsvervangend 
afgevaardigde in de algemene vergadering; 

  
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 

  
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De heer Erik Evens, Minstraat 20 - 3540 Herk-de-Stad, voor te dragen als afgevaardigde in de raad van bestuur van 
de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor de legislatuur 2019-2024. 
  
Artikel 2. 
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Mevrouw Lore Michiels, Sint-Jorislaan 92 - 3540 Herk-de-Stad, voor te dragen als afgevaardigde in de raad van 
bestuur van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor de legislatuur 2019-2024. 
  
Artikel 3. 
De heer Erik Evens, Minstraat 20 - 3540 Herk-de-Stad, aan te duiden als effectief afgevaardigde in de algemene 
vergadering van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor de legislatuur 2019-2024. 
  
Artikel 4. 
Mevrouw Lore Michiels, Sint-Jorislaan 92 - 3540 Herk-de-Stad, aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde 
in de algemene vergadering van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor 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, zoals gewijzigd, mee te delen aan de heer Provinciegouverneur terwijl een afschrift van dit 
besluit wordt overgemaakt aan: 
- de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen, 
-de afgevaardigden. 
 

20 Regionaal landschap Haspengouw en Voeren vzw. Aanduiding 
vertegenwoordiger, plaatsvervanger en adviserend lid in de algemene 
vergaderingen. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad aangesloten is bij Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 
vzw; 
  
Gelet op navolgende kandidatuurstelling om aangeduid te worden als effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw: 

 mevrouw Martine Van Cauteren, Ridderstraat 9 - 3540 Herk-de-Stad 
  
Gelet op navolgende kandidatuurstelling om aangeduid te worden als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw: 

 de heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9 bus 3 - 3540 Herk-de-Stad 
  
Gelet op navolgende kandidatuurstelling om aangeduid te worden als adviserend lid in de algemene vergadering 
van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw: 

 de heer Joeri Opdebeeck, Grote Hoolstraat 69 - 3540 Herk-de-Stad 
  
Gelet op de uitslag van de stemming voor de aanduiding als effectief vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw waaruit blijkt dat op naam van: 

 mevrouw Martine Van Cauteren 17 stemmen voor en 5 onthoudingen werden uitgebracht. 
  
Gelet op de uitslag van de stemming voor de aanduiding als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de in de 
algemene vergadering van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw waaruit blijkt dat op naam van: 

 de heer Jimmy Graulus 16 stemmen voor en 6 onthoudingen werden uitgebracht. 
  
Gelet op de uitslag van de stemming voor de aanduiding als adviserend lid in de algemene vergadering van 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw waaruit blijkt dat op naam van: 

 de heer Joeri Opdebeeck 16 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 4 onthoudingen werden uitgebracht.          
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Mevrouw Martine Van Cauteren, Ridderstraat 9 - 3540 Herk-de-Stad aan te duiden als effectief vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw voor de legislatuur 2019-2024. 
Artikel 2. 
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De heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9 bus 3 - 3540 Herk-de-Stad aan te duiden als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw voor de 
legislatuur 2019-2024. 
Artikel 3. 
De heer Joeri Opdebeeck, Grote Hoolstraat 69 - 3540 Herk-de-Stad aan te duiden als adviserend lid in de 
algemene vergadering van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw voor de legislatuur 2019-2024. 
Artikel 4. 
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: 
-      Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw, 
-      De afgevaardigden. 
 

21 Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw. Voordracht 1 
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad aangesloten is bij Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 
vzw; 
  
Gelet op navolgende kandidatuurstelling om voorgedragen te worden als kandidaat-bestuurder voor de raad van 
bestuur van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw: 

 mevrouw Martine Van Cauteren, Ridderstraat 9 - 3540 Herk-de-Stad 
  
Gelet op de uitslag van de stemming voor het voordragen van een kandidaat-bestuurder voor de raad ven bestuur 
van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw waaruit blijkt dat op naam van (eventueel en is dezelfde 
persoon als vertegenwoordiger in de algemene vergadering): 

 mevrouw Martine Van Cauteren 17 stemmen voor, 1 stem tegen en 4 onthoudingen werden uitgebracht. 
  
 
Beslissing: 
 
 
Artikel 1. 
Mevrouw Martine Van Cauteren, Ridderstraat 9 - 3540 Herk-de-Stad voor te dragen kandidaat-bestuurder voor de 
raad van bestuur van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw. 
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, zoals gewijzigd, mee te delen aan de heer Provinciegouverneur terwijl een afschrift van dit 
besluit wordt overgemaakt aan: 
-      Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw, 
-      De afgevaardigde. 
 

22 Aanstelling afgevaardigden voor de algemene vergadering van: 
-Watering De Herk, 
-Watering Schakkebroek en Terbermen, 
-Watering Schulensbroek, 
-Watering Sint-Truiden. 

Feiten en context 

Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; zoals gewijzigd; 

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

 Watering De Herk 
Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als effectief afgevaardigde in de Algemene 
vergadering de watering De Herk: 
-          de heer Toon Durwael, Kleine Hoolstraat 20 - 3540 Herk-de-Stad. 
Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
Algemene vergadering de watering De Herk: 
-          de heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9 bus 3 - 3540 Herk-de-Stad. 
  
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als effectief afgevaardigde in de Algemene 
vergadering de watering De Herk: 
-          de heer Toon Durwael 17 stemmen voor en 5 onthoudingen werden uitgebracht; 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
Algemene vergadering de watering De Herk: 
-          de heer Jimmy Graulus 16 stemmen voor en 6 onthoudingen werden uitgebracht; 
  
Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad aangesloten is bij: 

 Watering Schakkebroek - Terbermen 
Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als effectief afgevaardigde in de Algemene 
vergadering de watering Schakkebroek - Terbermen: 
-          de heer Wim Hayen, Smolderstraat 4 - 3540 Herk-de-Stad. 
Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
Algemene vergadering de watering Schakkebroek - Terbermen: 
-          mevrouw Martine Van Cauteren, Ridderstraat 9 - 3540 Herk-de-Stad. 
  
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als effectief afgevaardigde in de Algemene 
vergadering de watering Schakkebroek - Terbermen: 
-          de heer Wim Hayen 17 stemmen voor en 5 onthoudingen werden uitgebracht; 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
Algemene vergadering de watering Schakkebroek - Terbermen: 
-         mevrouw Martine Van Cauteren 17 stemmen voor en 5 onthoudingen werden uitgebracht; 
  
Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad aangesloten is bij: 

 Watering Schulensbroek 
Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als effectief afgevaardigde in de Algemene 
vergadering de watering Schulensbroek: 
-          mevrouw Lore Michiels, Sint-Jorislaan 92 - 3540 Herk-de-Stad. 
Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
Algemene vergadering de watering Schulensbroek: 
-          de heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9 bus 3 - 3540 Herk-de-Stad. 
  
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als effectief afgevaardigde in de Algemene 
vergadering de watering Schulensbroek: 
-          mevrouw Lore Michiels 17 stemmen voor en 5 onthoudingen werden uitgebracht; 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
Algemene vergadering de watering Schulensbroek: 
-          de heer Jimmy Graulus 16 stemmen voor en 6 onthoudingen werden uitgebracht; 
  
Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad aangesloten is bij: 

 Watering Sint-Truiden 
Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als effectief afgevaardigde in de Algemene 
vergadering de watering Sint-Truiden: 
-          de heer Wim Hayen, Smolderstraat 4 - 3540 Herk-de-Stad. 
Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
Algemene vergadering de watering Sint-Truiden: 
-          de heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9 bus 3 - 3540 Herk-de-Stad. 
  
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als effectief afgevaardigde in de Algemene 
vergadering de watering Sint-Truiden: 
-          de heer Wim Hayen 17 stemmen voor en 5 onthoudingen werden uitgebracht; 
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Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
Algemene vergadering de watering Sint-Truiden: 
-          de heer Jimmy Graulus 16 stemmen voor en 6 onthoudingen werden uitgebracht; 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De heer Toon Durwael, Kleine Hoolstraat 20 - 3540 Herk-de-Stad , aan te duiden als effectief afgevaardigde en de 
heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9 bus 3 - 3540 Herk-de-Stad als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
algemene vergadering van de Watering De Herk voor de legislatuur 2019-2024. 
  
Artikel 2. 
De heer Wim Hayen, Smolderstraat 4 - 3540 Herk-de-Stad, aan te duiden als effectief afgevaardigde en mevrouw 
Martine Van Cauteren, Ridderstraat 9 -3540 Herk-de-Stad als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene 
vergadering van de Watering Schakkebroek - Terbermen voor de legislatuur 2019-2024. 
  
Artikel 3. 
Mevrouw Lore Michiels, Sint-Jorislaan 92 - 3540 Herk-de-Stad , aan te duiden als effectief afgevaardigde en de heer 
Jimmy Graulus, Diestsestraat 9 bus 3 - 3540 Herk-de-Stad als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene 
vergadering van de Watering Schulensbroek voor de legislatuur 2019-2024. 
  
Artikel 4. 
De heer Wim Hayen, Smolderstraat 4 - 3540 Herk-de-Stad , aan te duiden als effectief afgevaardigde en de heer 
Jimmy Graulus, Diestsestraat 9 bus 3 - 3540 Herk-de-Stad als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene 
vergadering van de Watering Sint-Truiden voor de legislatuur 2019-2024. 
  
Artikel 5. 
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 afgevaardigden. 
 

23 Bekkenbestuur van het Demerbekken. Aanduiding van 1 
vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger  in het Bekkenbestuur. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur Demerbekken, van 12 februari 
2019 m.b.t. de vraag tot afvaardiging van een gemeentelijk mandataris in het bekkenbestuur, waarvan de stad Herk-
de-Stad deel uitmaakt; 
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft: 
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen; 
2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren, rekening houdend 
met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de resultaten van het openbaar onderzoek, 
vermeld in artikel 1.6.2.5, binnen een termijn van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk 
vier maanden voor het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft; 
3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te keuren, rekening 
houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht; 
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5, § 1; 
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en 
bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen; 
6° advies te verlenen over: 
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de watersystemen; 
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties; 
7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de onbevaarbare waterlopen 
om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren; 
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8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het bekken te 
agenderen. 
  
Gelet op de kandidatuurstelling om aangeduid te worden als effectief vertegenwoordiger in het Bekkenbestuur: 

 de heer Mark Vanleeuw, Lepelstraat 25 bus 1 - 3540 Herk-de-Stad 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat op naam van: 

 de heer Mark Vanleeuw 16 stemmen voor, 1 stem tegen en 5 onthoudingen werden uitgebracht om 
aangeduid te worden als effectief vertegenwoordiger in het Bekkenbestuur 

  
Gelet op de kandidatuurstelling om aangeduid te worden als plaatsvervanger in het Bekkenbestuur: 

 mevrouw Marijke Berden,Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat op naam van: 

 mevrouw Marijke Berden 17 stemmen voor en 5 onthoudingen werden uitgebracht om aangeduid te worden 
als effectief vertegenwoordiger in het Bekkenbestuur. 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd op 15 juni 2018 in het 
Waterwetboek); 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1.  
Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Demerbekken onder voorzitterschap van de 
gouverneurs van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen 
aangeduid voor de legislatuur 2019-2024. 
Effectief lid: Mark Vanleeuw, Lepelstraat 25 bus 1 - 3540 Herk-de-Stad.  
Plaatsvervanger: Marijke Berden, Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad. 
Artikel 2.  
Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het bekkensecretariaat Demerbekken, Vlaams Administratief 
Centrum, Diestsepoort 6 bus 73 3000 Leuven. 
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 wordt 
overgemaakt aan: 
- Demerbekken, 
- de afgevaardigden. 
 

24 Toerisme Limburg vzw.  Aanduiding van 1 vertegenwoordiger en 1 
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de gemeente lid is van de vzw Toerisme Limburg; 
Gelet op het feit dat volgens de statuten de gemeente voor de algemene vergadering van Toerisme Limburg vzw 
een effectief en een plaatsvervangend afgevaardigde dient aan te stellen in het jaar na de 
gemeenteraadsverkiezingen; 
Gelet op de kandidatuurstelling als effectief afgevaardigde in de algemene vergadering: 
- mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad 
Gelet op de uitslag van de stemming waaruit blijkt dat op naam van: 
- mevrouw Marijke Berden 17 stemmen voor en 5 onthoudingen werden uitgebracht om aangeduid te worden als 
effectief afgevaardigde in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Limburg; 
  
Gelet op de kandidatuurstelling als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering: 
- de heer Bart Gruyters, Vanarenberglaan 13 - 3540 Herk-de-Stad 
Gelet op de uitslag van de stemming waaruit blijkt dat op naam van: 
- de heer Bart Gruyters 17 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 3 onthoudingen werden uitgebracht om aangeduid 
te worden als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Limburg; 
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Beslissing: 
 
  
 
Artikel 1. 
Mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad aan te duiden als effectief afgevaardigde in de 
algemene vergadering van Toerisme Limburg vzw voor de legislatuur 2019-2024. 
  
Artikel 2. 
De heer Bart Gruyters, Vanarenberglaan 13 - 3540 Herk-de-Stad aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde 
in de algemene vergadering van Toerisme Limburg vzw voor 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 wordt 
overgemaakt aan: 
- Toerisme Limburg vzw 
-de afgevaardigden. 
 

Personeel 

25 Goedkeuring gezamenlijk organogram gemeente en OCMW Herk-de-
Stad. 

Feiten en context 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 februari 2018  houdende goedkeuring wijziging 
personeelsformatie en organogram van het gemeentepersoneel; 
  
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 juli 2018 houdende goedkeuring wijziging 
personeelsformatie en organogram OCMW Herk-de-Stad; 
  
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 december 2018 houdende aanpassing 
beslissing tot goedkeuring personeelsformatie OCMW Herk-de-Stad dd. 30 juli 2018; 
  
Gelet op de bepalingen in het decreet lokaal bestuur waardoor ten laatste op 31 december van het jaar dat volgt op 
de eerste verkiezing van de nieuwe gemeenteraad een gemeenschappelijk organogram moet worden vastgesteld 
dat de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weergeeft, de gezagsverhoudingen aangeeft en de 
functies aanduidt waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden; 
  
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van  14 mei 2018  waarbij de gemeentesecretaris werd aangeduid als 
waarnemend algemeen directeur; 
  
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 november 2018 en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
van 13 november 2018 waarbij goedkeuring werd verleend aan de samenvoeging van het managementteam van 
gemeente en OCMW dat samen vergadert onder leiding van de algemeen directeur, waarnemend; 
  
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2019 waarbij de waarnemend financieel directeur op 
proef werd benoemd als financieel directeur;  

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat voor de realisatie van de eenduidige aansturing van het personeel als eerste stap naar de 
ambtelijke integratie, de gemeentesecretaris werd aangeduid als waarnemend algemeen directeur; de procedure tot 
definitieve aanstelling van de algemeen directeur werd opgestart; 
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Overwegend dat het voorontwerp van het organogram, overeenkomstig artikel 171§4 van het decreet lokaal 
bestuur, wordt opgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam; het gemeenschappelijk 
managementteam op 9 januari 2019 het voorontwerp van gezamenlijk organogram heeft goedgekeurd; 
  
Overwegende het besluit van de OCMW-raad van 11 februari 2019 en van de gemeenteraad van 18 februari 2019 
houdende de goedkeuring van de beheersovereenkomst in het kader van een geïntegreerde en 
gemeenschappelijke dienstverlening van de gemeente en het OCMW; 
  
Overwegende dat in het voorontwerp van gezamenlijk organogram : 
-          de benaming van de decretale graden werden aangepast 
-          de overkoepelende afdelingen ruimte, mens en interne ondersteuning werden gecreëerd 
-          de synergiediensten in het kader van de beheersovereenkomst werden samengevoegd 
-          de resterende OCMW-diensten werden geïntegreerd binnen de afdeling mens 
-          een aantal diensten toekomstgericht reeds werden opgenomen zonder hiervoor al onmiddellijk een invulling 
te voorzien (o.a. lokale economie, toerisme) 
-          de ondersteunende diensten die vroeger visueel bestonden uit een verticale opsomming van diensten 
worden nu horizontaal samengebracht in één cluster, aangestuurd door enerzijds de algemeen directeur en 
anderzijds de financieel directeur; 
Overwegende dat de aanpassing van de personeelsformatie wordt uitgesteld tot na de aanstelling van de algemeen 
directeur; 
  
Overwegende dat in het voorontwerp van gezamenlijk organogram navolgende functies zijn aangeduid om deel uit 
te maken van het gemeenschappelijk managementteam (M-team): 
-          de algemeen directeur 
-          de financieel directeur 
-          het afdelingshoofd technische dienst 
-          de omgevingsambtenaar 
-          het diensthoofd sociale dienst/verantwoordelijke welzijn 
-          het afdelingshoofd vrije tijd 
-          de personeelsverantwoordelijke 
-          de projectbegeleider in dienst van het gemeentebestuur 
-          de verantwoordelijke communicatie 
  
Overwegende dat hiermee werd getracht om – in  functie van de implementatie van de beslissingen van het bestuur 
en het M-team - de vertegenwoordiging in het managementteam organisatie-dekkend te maken, met een goede mix 
van leidinggevende en beleidsondersteunende functies; 
  
Overwegende de bespreking tijdens het schepencollege van 25 februari 2019 waarbij navolgende aanpassingen 
werden doorgevoerd : 
- de blok wonen krijgt een stippellijn omdat WWL niet onder Herk-de-Stad alleen valt 
- de blok toerisme krijgt een stippellijn omdat dit een aparte VZW is 
- de blok lokale economie krijgt een stippellijn omdat dit momenteel op vlak van personeel nog geen invulling heeft 
gekregen; 
  
Overwegende dat dit voorstel van gemeenschappelijk organogram werd besproken met de vakorganisaties op 26 
februari 2019 ; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
  

Financiële impact 

Overwegende dat er aan het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW geen nieuwe functies werden 
gekoppeld; er hierdoor geen financiële weerslag is; 
 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Met 17 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi 
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Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Gunter De Ryck), 5 onthoudingen (Lo Guypen, Wim 
Berden, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen) 
 
Artikel 1. 
Het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW Herk-de-Stad, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 
  
Artikel 2. 
De leden van het managementteam gemeente en OCMW als volgt vast te leggen : 
-          de algemeen directeur 
-          de financieel directeur 
-          het afdelingshoofd technische dienst 
-          de omgevingsambtenaar 
-          het diensthoofd sociale dienst/verantwoordelijke welzijn 
-          het afdelingshoofd vrije tijd 
-          de personeelsverantwoordelijke 
-          de projectbegeleider in dienst van het gemeentebestuur 
-          de verantwoordelijke communicatie 
-          de burgemeester, met raadgevende stem 
  
Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering over te maken aan de Dienst Personeel 

Motivering onthouding 

De N-VA-fractie, NIEUW en onafhankelijke wensen hun onthouding niet te motiveren. 
 

Bijkomend agendapunt 

26 Aanvullend agendapunt namens de N-VA-fractie: European Disability 
Card 

Feiten en context 

De N-VA-fractie stelt voor dat de gemeente Herk-de-Stad zich aansluit bij het initiatief van de European Disability 
Card. 
  
In het verleden stonden personen met een beperking soms in de kou, wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport 
en vrije tijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen met een beperking onterecht 
voordelen mis. 
  
Om komaf te maken met deze pijnlijke situatie werd de European Disability Card ingevoerd. Dat is een Europese 
kaart die op een duidelijke en uniforme manier aantoont dat iemand andersvalide is en recht heeft op bepaalde 
voordelen. Mensen met een beperking hebben recht op deze kaart als ze een dossier hebben bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid of bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

Inhoudelijke motivering 

Het gebruik van de European Disability Card biedt Herkenaren met een beperking verschillende voordelen: 

 Er is eindelijk een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’. Zeker voor bepaalde groepen 
met een moeilijk visueel waarneembare beperking is deze kaart een meer dan welgekomen hulp. Denk 
bijvoorbeeld aan slechtzienden, doven of personen met autisme. 

 Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy. In het verleden was dit wel het geval: medische 
bewijsstukken vermelden net wel de beperking. 

 Het is een Europees initiatief, waardoor dezelfde kaart ook geldig is in zeven andere Europese landen. 

 De kaart is een stimulans voor organisaties, ondernemingen en verenigingen om, waar nodig, voordelen toe 
te kennen aan personen met een beperking. 

 We plaatsen Herk-de-Stad op een positieve manier in de kijker. 

Amendementen 
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Gelet op het voorstel van schepen Marijke Berden tot amendering van het beslissend gedeelte als volgt: 
Voorgesteld beslissend gedeelte door N-VA: 
Artikel 1. 
De gemeenteraad keurt het gebruik en de promotie van de European Disability Card goed.  
Artikel 2. 
De gemeente Herk-de-Stad aanvaardt de European Disability Card binnen de eigen gemeentelijke en OCMW-
diensten. Hierdoor kunnen kaarthouders voortaan eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op 
bepaalde voordelen.  
Artikel 3. 
De gemeente Herk-de-Stad informeert de Herkenaren over het bestaan en de voordelen van deze kaart via haar 
communicatiekanalen.  
Artikel 4. 
De gemeente Herk-de-Stad meldt de eigen gemeentelijke organisaties en de toegekende voordelen aan de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Dit kan door het formulier in te vullen op de website 
www.handicap.belgium.be. 
 
te vervangen door: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad staat principieel achter het gebruik van de European Disability Card. 
Artikel 2. 
Opdracht te geven aan de gemeentelijke administratie om het gebruik en de promotie van deze kaart binnen het 
gemeentelijk aanbod verder te onderzoeken en uit te werken. 
 
Gelet op het voorstel van de voorzitter om over te gaan tot stemming over het voorstel van schepen Marijke Berden 
tot amendering van het beslissend gedeelte; 
Gelet op de uitslag van de stemming over het voorstel van schepen Marijke Berden tot de amendering van het 
beslissend gedeelte: 
-unaniem akkoord 
Het voorstel van schepen Marijke Berden tot amendering van het beslissend gedeelte wordt aanvaard. 
 
Beslissing: 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad staat principieel achter het gebruik van de European Disability Card. 
Artikel 2. 
Opdracht te geven aan de gemeentelijke administratie om het gebruik en de promotie van deze kaart binnen het 
gemeentelijk aanbod verder te onderzoeken en uit te werken. 
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: 
- de dienst financiën, 
- de dienst vrije tijd. 
 
 
 
NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Waarnemend Algemeen Directeur 
 

Paul Buekers 
W.g. Voorzitter 

 


