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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
 
PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zitting van de gemeenteraad 13 mei 2019 
 

Aanwezig Paul Buekers, Voorzitter 

Bert Moyaers, Burgemeester 

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

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon 
Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Danny Jamers, Tim 
Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Raadsleden 

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter 

Wim Hayen, Raadslid 

Afwezig / 

 
DE GEMEENTERAAD 

 
Openbaar 

Toelichting 

1 Kennisname jaarverslag politiezone LRH. 

 
Beslissing: 
 
Neemt kennis van het jaarverslag zoals toegelicht door de korpschef, de heer Pirard, waarvan kopie in bijlage dat 
deel uitmaakt van dit verslag. 
 

Vorig verslag 

2 Goedkeuring vorig verslag. 

 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Het verslag van 8 april 2019 wordt zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Financiën 

3 Goedkeuring budgetwijziging 1-2019. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 op de gemeenteraad van 10 december 2018; 
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Gelet op de gehanteerde terughoudendheid bij de opmaak van het budget 2019; 
  
Gelet op een aantal initiatieven die reeds opgestart werden; 
  
Gelet op de nood om duidelijkheid te krijgen over de impact van deze initiatieven op de budgettaire parameters van 
de gemeente Herk-de-Stad; 
  
Gelet op het voornemen om naar aanleiding van de afronding van de jaarrekening 2018 een tweede globale 
budgetwijziging op te starten waarbij alle ontvangsten en uitgaven geherevalueerd zullen worden; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
  
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen; 
  
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 waarin gestipuleerd is dat een aanpassing van het meerjarenplan 2014-
2019 facultatief is bij de opmaak van het budget 2019; 
 
Stemming: 
Met 18 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, 
Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Tim Raskin, Gunter De Ryck), 3 onthoudingen (Karolien 
Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De budgetwijziging 1-2019 wordt goedgekeurd. 
  
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 dienst financiën. 

Motivering onthouding 

Fractieleider Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van N-VA als volgt: 
Wij zijn niet op de hoogte van alle finesses van de uitgaven. Daarom dat wij ons onthouden. 
 

4 Contractvoorwaarden voor het aangaan van leningen door het 
gemeentebestuur van Herk-de-Stad. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende de thesauriebehoefte van de gemeente Herk-de-Stad; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
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Gelet dat sinds 30 juni 2017 het voor lokale besturen niet meer verplicht is om de wetgeving overheidsopdrachten te 
volgen voor het aangaan van een lening; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur; 
Gelet op het typecontract dat opgesteld werd in samenwerking tussen de VVSG en de VLOFIN; 

Financiële impact 

Gelet op de voorziene kredieten in de nog goed te keuren eerste budgetwijziging voor 2019; 

Amendementen 

Gelet op het voorstel van raadslid Wim Berden tot amendering van de Contractvoorwaarden voor het aangaan van 
leningen als volgt: 
Leningsvoorwaarden 
3. Kenmerken 
   Gunning 
oorspronkelijke tekst:  

• Kwaliteitscriterium (beoordeling op 20 punten): op basis van extra aangeboden dienstverlening door de 
financiële instelling aan het bestuur; deze extra dienstverlening dient gratis te worden verstrekt en bij te 
dragen aan een duurzaam, flexibel en performant financieringsbeleid en leningenbeheer (de term ‘extra’ 
betekent meer dan het verplichte pakket aan dienstverlening dat staat beschreven onder punt 10). 

aan te vullen met: 
Het bestuur hecht een bijzondere waarde aan duurzaamheid. Financiële instellingen die inzetten op de 
implementatie van de ESG-regels (Environmental, Social & Governance) in de eigen bedrijfsvoering en hun 
financiële producten dragen bij aan een duurzamere wereld. Het bestuur zal bij de beoordeling van het 
kwaliteitscriterium hieraan een bijzondere aandacht besteden. 
De financiële instelling levert het stadsbestuur een jaarrapport.   
Voor de beoordeling zal het bestuur gebruik maken van de beschikbare rapporten van de 
duurzaamheidsratingsbureau’s. 
  
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot amendering van de 
leningsvoorwaarden op verzoek en volgens voorstel van raadslid Wim Berden,  waarbij een ja-stem het 
amendement ondersteunt en een neen-stem het amendement verwerpt;  
  
Gelet op de uitslag van de stemming van het voorstel tot amendering van de leningsvoorwaarden volgens voorstel 
van raadslid Wim Berden: 
- 4 stemmen voor: raadsleden: Guypen, Berden Wim, Raskin en De Ryck. 
- 14 stemmen tegen: voorzitter: Buekers; burgemeester: Moyaers; schepenen: Vanleeuw, Berden Marijke, 
Vandersmissen en Ector; raadsleden: Vandenrijt, De Waele, Graulus, Durwael, Schrijvers, Appeltans, Van Cauteren 
en Michiels. 
- 3 onthoudingen: raadsleden: Grosemans, Jamers en Franssen. 
Het voorstel van amendering van de leningsvoorwaarden op verzoek en volgens voorstel van Wim Berden, wordt 
verworpen. 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot de stemming over de contractvoorwaarden voor het 
aangaan van een lening zoals voorgesteld door het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: 
Met 14 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine 
Van Cauteren, Lore Michiels), 7 onthoudingen (Lo Guypen, Wim Berden, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim 
Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan de contractvoorwaarden voor het aangaan van leningen door het 
gemeentebestuur van Herk-de-Stad. 
Artikel 2. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund door het college van burgemeester en schepenen op basis van de 
gunningscriteria opgenomen in de contractvoorwaarden 
  
Artikel 3. 
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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 financiën. 

Motivering onthouding 

Raadslid Wim Berden verantwoordt zijn onthouding als volgt: 
Koken kost geld en als het gemeentebestuur wil investeren dan zal het moeten lenen. Bij NIEUW vinden we het 
echter belangrijk dat financiën en duurzaamheid hand in hand gaan.  
Leningen zijn een financiële last voor de toekomstige generatie. Geleende gelden moeten dan ook bij voorkeur van 
een propere bron komen en dienen om onze gemeente duurzamer te maken. 
Daarom vragen wij dat het gemeentebestuur bij het toekennen van een lening zich in de eerste plaats zal wenden 
tot financiële instellingen die duurzaam bankieren hoog in het vaandel dragen. Vandaar ons voorstel om 
duurzaamheid op de nemen bij de kwaliteitscriteria bij het aangaan van een lening. Banken die hun best doen 
inzake duurzame bedrijfsvoering alsook duurzame financiële producten aanbieden genieten dus onze voorkeur. 
  
Raadslid Gunter De Ryck sluit zich voor de verantwoording van zijn onthouding aan bij de motivatie van de 
onthouding van het onafhankelijk raadslid Wim Berden. 
 

5 Budgetwijziging kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk. 

Feiten en context 

Gelet op de door de kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk voorgestelde budgetwijziging nr. 1 – dienstjaar 2019; 
Gelet dat kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk een verhoging van de gemeentelijke bijdrage vraagt van 14.308,46 
euro in investeringen; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de nota bij de vermelde budgetwijziging; 
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Hasselt dato 12 maart 2019; 
Overwegende dat kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk een bijkomende investeringstoelage vraagt van 14.308,46 euro 
bestaande uit 8.435,00 euro voor de opmaak van een beheersplan en 5.873,46 euro voor onderhoudswerken aan 
de kerk; 
Overwegende dat de gevraagde gemeentelijke investeringstoelage voor de opmaak van een beheersplan nu 
8.435,00 euro is en niet 9.635,00 euro, zoals vermeld in budgetwijziging nr.1 - dienstjaar 2018 omdat de toelage van 
het Vlaams Gewest 1.200,00 euro hoger is dan voorzien in de budgetwijziging van 2018; 
Overwegende dat de kerkfabriek met een kasboekhouding werkt, er in 2018 geen investeringstoelage voor de 
opmaak van een beheersplan werd uitgekeerd en dit bedrag dus terug dient voorzien te worden in het budget van 
de kerkfabriek; 
Overwegende dat van de 24.308,46 euro investeringstoelage er reeds 6.704,61 euro, zijnde 5.873,46 euro te 
verhogen tot 21% BTW, werd uitbetaald aan kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk naar aanleiding van de beslissing 
van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2019, maar dat dit nog niet voorzien was in het 
budget 2019 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk; 
Overwegende dat de gevraagde verhoging van de investeringstoelage past binnen de voorziene 
investeringsenveloppe van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk en dat er dus geen verhoging in het budget van de 
gemeente dient te gebeuren; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 
Gelet op de omzendbrieven betreffende de boekhouding van de eredienst, van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en 
Personeel; 

Financiële impact 

Gelet dat de verhoging van de investeringstoelage geen verhoging voor het budget van de gemeente betreft, enkel 
een aanpassing van de investeringstoelage in het budget 2019 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk: 
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Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De investeringstoelage van hogervermelde budgetwijziging nr. 1- dienstjaar 2019 van de kerkfabriek O.L.V. 
Geboorte Donk goed te keuren zijnde 14.308,46 euro verhoging in het budget 2019 van kerkfabriek O.L.V. 
Geboorte Donk. 
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: 

• Dienst Financiën, in tweevoud. 
 

6 Advies over de rekening 2018 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte 
Berbroek. 

Feiten en context 

Gelet op de rekening 2018 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek; 
Gelet op de ontvangst van het dossier door het stadsbestuur op 5 april 2019; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen door Gerard Windmolders; 
Gelet op de voorafgaande interne kredietaanpassing en budgetwijzigingen; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet dat er in 2018 door de gemeente een 1ste investeringstoelage van 332.028,28 euro werd toegekend en deze 
ook volledig werd uitbetaald in 2018; 
Gelet dat er in 2018 door de gemeente een 2de investeringstoelage van 101.999,29 euro werd toegekend waarvan 
er 91.898,37 euro werd aangerekend in 2018 maar pas in 2019 uitbetaald aan kerkfabriek O.L.V. Geboorte 
Berbroek; 
Overwegende dat kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek met een kasboekhouding werkt en dat dus die 91.898,37 
euro in hun boekhouding van 2019 is terug te vinden; 
Gelet dat het saldo van de 2de investeringstoelage, zijnde 10.100,92 euro, in de boekhouding van de gemeente 
wordt overgedragen en uitbetaald in 2019; 
Gelet op het feit dat na vaststelling van het ontbreken van het laatste bankafschrift van de spaarrekening en de 
beleggingsrekening ons dit werd bezorgd; 
Overwegende dat er per vergissing 8.285,00 euro werd geboekt op de beleggingsrekening maar dat dit in 2019 
wordt gecorrigeerd; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 
Gelet op artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de omzendbrieven betreffende de boekhouding van de eredienst, van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en 
Personeel; 

Financiële impact 

Gelet op de uitbetaalde exploitatietoelage 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek en de 
rekening van de gemeente : 
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Gelet op de uitbetaalde investeringstoelage 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek en 
de rekening van de gemeente : 

 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De bovenvermelde rekening voor het dienstjaar 2018 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek GUNSTIG te 
adviseren. 
Artikel 2. 
Deze rekening ter goedkeuring aan de Heer provinciegouverneur voor te leggen. 
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 Heer provinciegouverneur 
-        De Heer Piet Rymen, expert Centraal Kerkbestuur Herk-de-Stad 
-        Dienst Financiën. 
 

7 Advies over de rekening 2018 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen Schakkebroek. 

Feiten en context 

Gelet op de rekening 2018 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek; 
Gelet op de ontvangst van het dossier door het stadsbestuur op 5 april 2019; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen door Nico Ballet; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het feit dat na vaststelling van het ontbreken van het laatste bankafschrift van de zichtrekening ons dit 
werd bezorgd; 
Gelet dat er in 2018 door de gemeente nog een gedeelte van de doorgeeflening van 2017 werd gefactureerd aan de 
kerkfabriek; 
Gelet dat de kerkfabriek kapitaal en intresten van zowel 2017 als 2018 van de doorgeefleningen in 2018 heeft 
terugbetaald aan de gemeente; 
Overwegende dat de ontvangsten van de vieringen enkel deze van het jaar 2017 zijn en dat deze ontvangsten van 
het jaar 2018 nog dienen opgenomen te worden in de jaarrekening van 2018; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 
Gelet op artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de omzendbrieven betreffende de boekhouding van de eredienst, van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en 
Personeel; 
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Financiële impact 

Gelet op de uitbetaalde exploitatietoelage 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek en de 
rekening van de gemeente : 

 
  
Gelet op de uitbetaalde investeringstoelage 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek en 
de rekening van de gemeente : 

 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De bovenvermelde rekening voor het dienstjaar 2018 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek 
GUNSTIG te adviseren. 
Artikel 2. 
Deze rekening ter goedkeuring aan de Heer provinciegouverneur voor te leggen. 
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 Heer provinciegouverneur 
-        De Heer Piet Rymen, expert Centraal Kerkbestuur Herk-de-Stad 
-        Dienst Financiën. 
 

8 Advies over de rekening 2018 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk. 

Feiten en context 

Gelet op de rekening 2018 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk; 
Gelet op de ontvangst van het dossier door het stadsbestuur op 5 april 2019; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen door Johnny Jamar; 
Gelet op de voorafgaande interne kredietaanpassing en budgetwijziging; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het feit dat na vaststelling van het ontbreken van het laatste bankafschrift van de spaarrekening ons dit 
werd bezorgd; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 
Gelet op artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de omzendbrieven betreffende de boekhouding van de eredienst, van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en 
Personeel; 

Financiële impact 

Gelet op de uitbetaalde exploitatietoelage 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek en de 
rekening van de gemeente : 



8 
 

 
  
Gelet op de uitbetaalde investeringstoelage 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek en 
de rekening van de gemeente : 

 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De bovenvermelde rekening voor het dienstjaar 2018 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk GUNSTIG te 
adviseren. 
Artikel 2. 
Deze rekening ter goedkeuring aan de Heer provinciegouverneur voor te leggen. 
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 Heer provinciegouverneur 
-        De Heer Piet Rymen, expert Centraal Kerkbestuur Herk-de-Stad 
-        Dienst Financiën 
 

9 Advies over de rekening 2018 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper 
Schulen. 

Feiten en context 

Gelet op de rekening 2018 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen; 
Gelet op de ontvangst van het dossier door het stadsbestuur op 5 april 2019; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen door Piet Rymen; 
Gelet op de voorafgaande interne kredietaanpassing en budgetwijziging; 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat door een manuele vergissing het saldo van een rekening stichtingen 3.100,00 euro is in plaats 
van 8.100,00 euro en dat dus ook op het blad Staat van vermogen het bedrag van kapitaal van stichtingen 
12.250,08 euro is in plaats van 17.250,08 euro maar dat dit in 2019 gecorrigeerd wordt; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 
Gelet op artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de omzendbrieven betreffende de boekhouding van de eredienst, van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en 
Personeel; 

Financiële impact 

Gelet op de uitbetaalde exploitatietoelage 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek en de 
rekening van de gemeente : 
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Gelet op de uitbetaalde investeringstoelage 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek en 
de rekening van de gemeente : 

 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De bovenvermelde rekening voor het dienstjaar 2018 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen GUNSTIG te 
adviseren. 
Artikel 2. 
Deze rekening ter goedkeuring aan de Heer provinciegouverneur voor te leggen. 
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 Heer provinciegouverneur 
-        De Heer Piet Rymen, expert Centraal Kerkbestuur Herk-de-Stad 
-        Dienst Financiën 
 

10 Advies over de rekening 2018 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-
Stad. 

Feiten en context 

Gelet op de rekening 2018 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad; 
Gelet op de ontvangst van het dossier door het stadsbestuur op 5 april 2019; 
Gelet op de bijkomende gegevens verkregen van Kathleen Verhille; 
Gelet op de voorafgaande interne kredietaanpassing; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het feit dat na vaststelling van het ontbreken van het laatste bankafschrift van de spaarrekeningen ons dit 
werd bezorgd; 
Gelet op de schrijffout die geslopen is in de financiële nota bij het bedrag van de exploitatie-overschot; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 
Gelet op artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de omzendbrieven betreffende de boekhouding van de eredienst, van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en 
Personeel; 

Financiële impact 

Gelet op de uitbetaalde exploitatietoelage 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek en de 
rekening van de gemeente : 
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Gelet op de uitbetaalde investeringstoelage 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek en 
de rekening van de gemeente : 

 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De bovenvermelde rekening voor het dienstjaar 2018 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad GUNSTIG te 
adviseren. 
Artikel 2. 
Deze rekening ter goedkeuring aan de Heer provinciegouverneur voor te leggen. 
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 Heer provinciegouverneur 
-        De Heer Piet Rymen, expert Centraal Kerkbestuur Herk-de-Stad 
-        Dienst Financiën 
 

Grondgebiedszaken 

TD-P 

11 Voorlopige vaststelling rooilijnplan – buurtwegen 32 en 34 ter plaatse 
Daelersveld, nieuw te ontwikkelen woonwijk Tamerpark. 

Feiten en context 

Gelet op het voorstel van het rooilijnplan zoals opgesteld door Bart Severi, Landmeterbureel  Geowijzer, Sint-
Jorislaan 139 3540 Herk-de-Stad, dd. 20 maart 2019, nl 

• uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen 

• uittreksel uit het GRB 

• opmetingsplan 

• weergave op luchtfoto 

• fotoreportage  

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om aanpassingen aan te brengen aan de 
Atlas der Buurtwegen, meer bepaald aan de buurtwegen nrs. 32 en 34. Dit in het kader van de ontwikkeling van het 
woonproject Tamerpark , gelegen te Daelersveld, door Timeless Building - Henri Knutsplein 8 te 3540 Herk-de-Stad; 
Overwegende dat de kosten voor het opstellen van de plannen tot aanpassing van de Atlas der Buurtwegen, door 
Bart Severi, Landmeterbureel  Geowijzer - Sint-Jorislaan 139 te 3540 Herk-de-Stad, gedragen worden door de 
ontwikkelaar van het woonproject Tamerpark zijnde Timeless Building - Henri Knutsplein 8 te 3540 Herk-de-Stad; 
Overwegende dat de aanpassingen aan de buurtwegen 32 en 34 aangewezen zijn wegens de inpassingen in de 
nieuwe openbare wegenis en de optimale ontsluiting met trage wegen van de nieuw te ontwikkelen woonwijk; 
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Overwegende dat het college van burgemeester en schepen voorstelt aan de gemeenteraad om geen meerwaarde 
aan te rekenen aan de eigenaars van de private beddingen, voor de aanpassingen van de buurtwegen nrs. 32 en 
34; 

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, zoals gewijzigd; 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 27 tot en met 29; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het 
openbaar onderzoek inzake buurtwegen van 20 juni 2014; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad heeft het voornemen om onderstaande delen van buurtweg nr.32 en 34 af te schaffen op de 
respectievelijke percelen : 

 
  
Artikel 2. 
De vrijgekomen delen van buurtweg nr. 32 

• gelegen op de percelen  150A, 151, 152A en 152B,  zonder meerwaarde af te staan aan de private 
eigenaars. 

De vrijgekomen delen van de buurtweg nr. 32 en 34 

• gelegen op de percelen 191G, 188B, 153K, 191E, 189C, 187C,186D, 186A, 183B en 183A, zonder 
meerwaarde af te staan aan de ontwikkelaar van het woonproject Tamerpark,  Timeless Building, Henri 
Knutsplein 8 3540 Herk-de-Stad, voor de aanleg van het later over te dragen openbaar domein. 

  
Artikel 3. 
Het  ontwerp rooilijnplan dd. 29 maart 2019, zoals opgesteld door Bart Severi, Landmeterbureel  Geowijzer - Sint-
Jorislaan 139 te 3540 Herk-de-Stad, wordt voorlopig vastgesteld. 
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Artikel 4. 
Het college van burgemeester en schepen wordt belast met het organiseren van het openbaar onderzoek over de 
aanpassingen aan de Atlas van de Buurtwegen en bet bij behorende ontwerp van het rooilijnplan. 
  
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 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 – planning 

• de Dienst Financiën 
 

12 Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's opdracht 
“Raamwerken voor veranda Dekenij”. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Raamwerken voor veranda Dekenij” op 9 april 2019 een bestek met 
nr. 2019-8077 werd opgesteld door de Technische Dienst - Planning; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 34.000,00 excl. btw of € 36.040,00 incl. 6% 
btw; 
  
Overwegende dat er bij de raming werd rekening gehouden met de plaatsing van dezelfde opdracht in het verleden; 
  
Overwegende dat het BTW tarief 6% bedraagt omdat de eindgebruiker het gebouw het als particulier gebruikt; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 
  
Overwegende dat 9 juli 2019 om 10.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de offertes; 
  
Overwegende men bij de keuze voor het aanschrijven van ondernemers heeft rekening gehouden met de expertise 
in verandabouw; 

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 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren 
uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 
  
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, 
en latere wijzigingen; 
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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 2019/GBB-CBS/0790-06/2210000/STAD/CBS/IE-69; 
  
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
  
Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-8077 van 9 april 2019 en de raming voor de opdracht 
“Raamwerken voor veranda Dekenij”, opgesteld door de Technische Dienst - Planning. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 34.000,00 excl. btw of € 36.040,00 incl. 6% btw. 
  
Artikel 2. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
  
Artikel 3. 
Volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking: 
- HET RAMENHUIS BVBA, Diestersteenweg 56, Bus 1 te 3510 Kermt; 
- LOOZEN BVBA, Mosstraat 38 te 3545 Halen; 
- SEPA, Diestsesteenweg 104 te 3540 Herk-de-Stad; 
- ASSEA, Industrieweg 1154 te 3540 Herk-de-Stad; 
- DW CONSTRUCT BVBA, Sint-Truidersteenweg 39 te 3540 Herk-de-Stad; 
- SW-CONSTRUCT BVBA, Grote Baan 50A te 3540 Herk-de-Stad 
- DS-verandabouw, Houthalen 
- Greenhouse veranda's, Genk, Paniswijerstraat 1; 
- C-Frame, Heusden-Zolder. 
  
Artikel 4. 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 9 juli 2019 om 10.00 uur. 
  
Artikel 5. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2019/GBB-CBS/0790-06/2210000/STAD/CBS/IE-69. 
  
Artikel 6. 
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging 
 
Artikel 7. 
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 planning, 
-de dienst financiën. 
 

13 Goedkeuring Offerte - Verledding Cabine Donk Eggelstraat. 

Feiten en context 
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Overwegende het voorstel van Fluvius van 28.03.2019 met hun kenmerk - offertenr. 020078989-P/04647 – 
houdende de verledding cabine Donk Eggelstraat; 
  

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; 

Financiële impact 

Overwegende de geraamde kostprijs van € 21.302,02 (bedrag zonder btw); 
  
Overwegende dat deze kosten gefinancierd kunnen worden via de gemeentelijke trekkingsrechten; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Bovenvermeld project te aanvaarden en Infrax te verzoeken als opdrachtgevend bestuur al het nodige te doen voor 
de uitvoering van de opdracht mits naleving van de wetgeving inzake de overheidsopdrachten. 
  
Artikel 2. 
De financiering te voorzien via het resterend saldo van trekkingsrechten. 
  
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: 

• Fluvius System Operator -  Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle 

• Technische Dienst – Planning. 
 

Mobiliteit 

14 Advies over het ontwerp ministerieel besluit houdende aanvullend 
reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de 
uitbreiding van een plaatselijk inhaalverbod op de N716 (St-
Truidersteenweg). 

Feiten en context 

Overwegende dat dit voorstel een passend antwoord biedt aan de vraag van het stadsbestuur om naar aanleiding 
van de dodelijke ongevallen op de N716 in 2017 dergelijke ingrepen door te voeren om het risico op herhaling van 
zware ongevallen te doen dalen. 
 
Overwegende de adviezen ter zake van de verkeerscommissie tijdens de vergaderingen van 9/9/2017 en 9/4/2019. 
Overwegende dat zich op een korte tijdspanne twee dodelijke ongevallen voordeden op de n716 - St-
Truidersteenweg. 
Overwegende dat het Agentschap Wegen en Verkeer op verzoek van het stadsbestuur bij Ministerieel Besluit van 
13 juni 2018 een plaatselijk inhaalverbod instelde op de gewestweg N716 (St-Truidersteenweg) tussen mp 12.057 
en 12.661 en deze ingreep binnen één jaar te evalueren. 
Overwegende dat uit de evaluatie en bespreking binnen de verkeerscommissie bleek dat de maatregel een positief 
effect heeft, maar niet ver genoeg strekt. Op het wegvak met het hoogste risico op ongevallen met zware gevolgen 
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(tussen Hazenveldweg waar momenteel het inhaalverbod eindigt tot aan de rotonde met de Pierpontstraat) geldt 
geen inhaalverbod. 
Overwegende het ontwerp van ministerieel besluit dat een verlenging van het inhaalverbod omvat tussen km-punten 
11.800 en 13.939 waardoor het toepassingsgebied van het verbod wordt uitgebreid tot nabij de rotonde met de 
Pierpontstraat: 

 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat dit voorstel een passend antwoord biedt aan de vraag van het stadsbestuur om naar aanleiding 
van de dodelijke ongevallen op de N716 in 2017 dergelijke ingrepen door te voeren om het risico op herhaling van 
zware ongevallen te doen dalen; 
 
Overwegende de adviezen ter zake van de verkeerscommissie tijdens de vergaderingen van 9/9/2017 en 9/4/2019; 

Wettelijke motivering 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010 inzake de procedure van aanvullende reglementen 
beheerd het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; 
  
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
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Artikel 1 
Een positief advies te verlenen aan het ontwerp ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie 
van het wegverkeer met betrekking tot de verlenging van een plaatselijk inhaalverbod op de N716 (St-
Truidersteenweg) tussen km-punten 11.800 en 13.939. 
Artikel 2 
Onderhavig raadsbesluit mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter 
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 
- de Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer. 
 

Staf 

Secretariaat 

15 Fluvius o.v. Algemene vergadering en jaarvergadering op 23 mei 2019. 
Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten. 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging; 
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 4 april 2019 werd opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 23 
mei 2019 plaatsheeft te Affligem met als agenda; 

1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018. 
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018. 
4. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris. 
5. Statutaire benoemingen. 
6. Statutaire mededelingen. 

Gelet op de beraadslagingen,     
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging d.d. 23 mei 2019 met als agendapunten: 

1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018. 
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018. 
4. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris. 
5. Statutaire benoemingen. 
6. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 23 mei 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 
Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secre-
tariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
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16 Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, 
afgekort IGL. Algemene vergadering op 26 juni 2019.  Goedkeuring 
agenda 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; 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op de oproepingsbrief van 17 mei 2019 voor de gewone vergadering van de Algemene Vergadering van de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 26 juni 2019 om 18.00 uur die de volgende 
agendapunten bevat: 

1. Het evaluatierapport over de werking 2013-2018 en het ondernemingsplan 2019-2024 in uitvoering van 
artikel 459 van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur: goedkeuring 

2. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 
3. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018 
4. De balans 2018 en de resultatenrekening 2018, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring (stemming) 
5. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming) 
6. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming) 
7. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2019: 

goedkeuring (stemming) 
8. Definitieve verkiezing van bestuurder(s) (geheime stemming) 
9. Het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2019 – 2021: goedkeuring; 

Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota’s betreffende de punten vermeld op de agenda van de 
gewone vergadering d.d. 26 juni 2019 van de Algemene Vergadering; 
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 de latere wijzigingen; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De agenda van de gewone vergadering d.d. 26 juni 2019 van de Algemene Vergadering van IGL wordt 
goedgekeurd. 
  
Artikel 2. 
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 3. 
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. 
 

17 Aktename fractieleiders. 

Feiten en context 

Gezien bij raadsbesluit van 2 januari 2019 werd overgegaan tot de eedaflegging en installatie van de nieuwe 
gemeenteraad; 
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Gezien door de installatie van deze nieuwe gemeenteraad, het wenselijk is over te gaan tot de aanduiding van de 
fractieleiders van de in de gemeenteraad aanwezige politieke partijen; 
  
Gelet op de voordrachten van de dames/heren voor : 
- sp.a: Sofie De Waele 
- CD&V: Wim Hayen 
- Open Vld: Jimmy Graulus 
- N-VA:Karolien Grosemans 
- Groen:Gunter De Ryck 
- NIEUW: Lo Guypen 
 
Beslissing: 
 
Akte te nemen van de aanduiding van de hogervernoemde fractieleiders van de in de gemeenteraad aanwezige 
politieke partijen. 
 

18 Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 

 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van : 
- het proces-verbaal van de gewone vergadering van 27 maart 2019 van de Algemene Vergadering van de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg. 
- het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 23 april 2019 van de Kleine Landeigendom. 
 

19 Kennisname briefwisseling. 

Feiten en context 

Kennisgevingen door de voorzitter: 

Volgnr. Afzender Onderwerp 

1. Dooms Roger en Roger Vandereyt Samenvoeging cultuurraad en raad van Bestuur van 
De Markthallen 

 
Beslissing: 
 
 
 
 
NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Waarnemend Algemeen Directeur 
 

Paul Buekers 
W.g. Voorzitter 

 


