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Zitting van de gemeenteraad 24 juni 2019 
 

Aanwezig Paul Buekers, Voorzitter 

Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Schepenen 

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

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Guido Ector, Schepen 

Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter 

Sofie De Waele, Jessie Schrijvers, Lore Michiels, Raadsleden 

Afwezig / 

 
DE GEMEENTERAAD 

In toepassing van artikel 31 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen worden 
navolgende agendapunten toegevoegd, namens de N-VA - fractie: 

• Academie Haspengouw. 

• Procedure aanstelling algemeen directeur. 

• Overeenkomst tussen gemeente Herk-de-Stad en scholengroep GO! Campus Herckerhof aan de Dr. 
Vanweddingenlaan ivm parkeerterrein. 

Bijkomende punten worden behandeld na de afhandeling van de gewone agenda van de openbare zitting en vóór 
de besloten zittting. 
  
Conform Art. 13, §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd beslist de bijkomende 
agendapunten: 

• Procedure aanstelling algemeen directeur. 

• Overeenkomst tussen gemeente Herk-de-Stad en scholengroep GO! Campus Herckerhof aan de Dr. 
Vanweddingenlaan ivm parkeerterrein. 

te behandelen op de zitting van de gemeenteraad op maandag 1 juli 2019  
gevolgd door het agendapunt : Kennisname rapportering organisatiebeheersing in besloten zitting 
  

 
Openbaar 

Toelichting 

1 Toelichting masterplan sportinfrastructuur door de sportraad. 

Feiten en context 

Toelichting door Koen Morrhey, voorzitter, en Marc Croes, ondervoorzitter van de sportraad, van het masterplan 
sportinfrastructuur. 
 
Beslissing: 
 
 

Vorig verslag 
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2 Goedkeuring vorig verslag. 

 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Het verslag van 13 mei 2019 wordt zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Financiën 

3 Vaststelling jaarrekening 2018 en toelichting bij de jaarrekening 2018 
van stad Herk-de-Stad. 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017; 
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; 

Financiële impact 

Gelet op de voorliggende jaarrekening 2018 alsook toelichting bij de jaarrekening 2018 van stad Herk-de-Stad, 
documenten die integraal deel uitmaken van de beslissing. 
De financiële toestand van de jaarrekening 2018 vertoont een “resultaat op kasbasis” van 1.629.655,35 euro en een 
“autofinancieringsmarge” van 1.175.316,51 euro; 
 
Stemming: 
Met 11 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Noel 
Vandenrijt, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen), 7 onthoudingen (Lo 
Guypen, Wim Berden, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
De voorliggende jaarrekening 2018 en toelichting bij de jaarrekening 2018 van stad Herk-de-Stad worden 
vastgesteld met een “resultaat op kasbasis” van 1.629.655,35 euro en een “autofinancieringsmarge” van 
1.175.316,51 euro; 
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 Lo Guypen wenst de onthouding van de fractie NIEUW en namens de Onafhankelijken als volgt te 
verantwoorden: 
De fractie NIEUW en de Onafhankelijken onthouden zich bij dit agendapunt omdat de meerderheid van de vragen 
naar meer informatie die wij stelden geen of slechts summier antwoord kregen van het schepencollege om reden 
van de afwezigheid van meerdere verantwoordelijke schepenen. Bijgevolg kunnen wij ons geen degelijk inzicht 
vormen over de inhoudelijke verantwoording van de cijfers en de activiteiten. 
  
Fractieleider Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
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Wij onthouden ons omdat een aantal van de leden van het college van burgemeester en schepenen niet aanwezig 
is waardoor vragen niet kunnen beantwoord worden. 
  
Fractieleider Gunter De Ryck wenst zijn onthouding niet te verantwoorden. 
 
 

4 Budgetwijziging kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 

Feiten en context 

Gelet op de door de kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek voorgestelde budgetwijziging nr. 1 – dienstjaar 2019; 
Gelet dat kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek een verhoging van de gemeentelijke bijdrage vraagt van 3.833,25 
euro in exploitatie; 
Gelet op de aanpassingen van de investeringsontvangsten en investeringsuitgaven in de budgetwijziging van 
kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek; 
  

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de beleidsnota bij de vermelde budgetwijziging; 
Gelet op het gunstig advies (mits opmerkingen) van het Bisdom Hasselt dato 17 mei 2019; 
Overwegende dat de verhoging van de exploitatietoelage voornamelijk het gevolg is van het in 2018 tekort aan 
liquide middelen waardoor er bepaalde kosten van 2018 pas betaald werden in 2019; 
Overwegende dat de gevraagde verhoging van de exploitatietoelage niet voorzien is in het budget van de gemeente 
en dit bij een eerstvolgende budgetwijziging dient opgenomen te worden; 
Overwegende dat in budgetwijziging nr.1- dienstjaar 2019 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek er een 
verhoging van de investeringstoelage van 101.999,29 euro is voorzien maar dat dit betrekking heeft op de 
bijkomende investeringstoelage dewelke door de gemeenteraad van 12 november 2018 werd goedgekeurd maar 
pas in 2019 werd uitbetaald aan de kerkfabriek; 
Gelet dat kerkfabriek Berbroek met een kasboekhouding werkt, deze bijkomende investeringstoelage reeds in 
budgetwijziging nr. 2 - dienstjaar 2018 had voorzien, maar doordat de uitbetalingen in 2019 zijn gebeurd dit terug in 
het budget 2019 van de kerkfabriek dient te voorzien; 

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 op de verhoging van de exploitatietoelage wat in het budget van de gemeente nog dient voorzien te worden; 
  

 
  
  
  
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 Berbroek; 
  

  
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De verhoging van de exploitatietoelage van 3.833,25 euro, opgenomen in budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2019 
van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek, goed te keuren en dit te voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging 
van de gemeente. 
Artikel 2. 
De verhoging van de investeringstoelage van 101.999,29 euro, opgenomen in budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 
2019 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek, goed te keuren dewelke in het budget van de gemeente reeds in 
2018 werd opgenomen en goedgekeurd. 
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: 

• Dienst Financiën, in tweevoud. 
 

Beleid 

AGB 

5 Statutenwijziging AGB Herk-de-Stad. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat door goedkeuring van het decreet lokaal bestuur op 22 december 2017 een aantal belangrijk 
decretale bepalingen werden doorgevoerd die hun weerslag hebben op de statuten van het AGB; 
Overwegende dat deze decreetswijziging dan ook vertaald werden in het voorstel van statuten thans ter 
goedkeuring voorgelegd; 
Overwegende dat de goedkeuring van de statutenwijziging behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Wettelijke motivering 

Gelet op de beslissing van 5 juli 2010 tot de oprichting van een Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad; 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2010 houdende de goedkeuring van de statuten en van de 
oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie van het genoemde ministerieel besluit 
in het Belgisch staatsblad van 16 november 2010; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2010 houdende de wijziging van de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad; 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 maart 2011 houdende de goedkeuring van de wijziging van de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie ervan in het Belgisch staatsblad op 13 april 2011; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Volgende wijzigingen aan de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf goed te keuren: 
  

  
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF HERK-DE-STAD 

  
STATUTEN 

  
  
  
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
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Artikel 1: Rechtsvorm en naam 
  
Deze statuten regelen de organisatie en de werking van het autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid 
‘Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad afgekort “AGB Herk-de-Stad”, opgericht bij besluit van de gemeenteraad 
van Herk-de-Stad dd. 5 juli 2010, verder in de statuten aangeduid als het AGB. 
  
Artikel 2: Wettelijk kader 
 
Het bedrijf is onderworpen aan het artikel 263decies van de nieuwe gemeentewet, aan de artikelen 225 tot en met 
244,  249 tot en met 259 van het Decreet over de lokale besturen van 22 december 2017, aan de 
andere  toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde 
reglementering afwijken. 
 
Artikel 3: Maatschappelijke zetel 
 
De maatschappelijke zetel van het AGB is gevestigd te Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad.… 
 
Artikel 4: Doel, activiteiten en bevoegdheden 
  
§1 Het AGB heeft als maatschappelijk doel: 
* de uitwerking van gemeentelijke vastgoed- en andere projecten, waaronder de aankoop en verkoop van gronden 
en panden ter uitvoering van het lokaal woonbeleid, middels de bepalingen en mogelijkheden opgenomen in het 
decreet lokaal bestuur  en het decreet houdende het grond- en pandenbeleid,  
* de oprichting, verbouwing en exploitatie van bepaalde infrastructuren van onroerend goed, het beheer, de 
rendabilisering en de valorisering van het  patrimonium behorend tot het openbaar of privaat domein en waarvan het 
eigenaar is of waarop het ongeacht de rechtstechniek door de gemeente een beheers- of gebruiksrecht heeft 
toegekend gekregen evenals de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische 
activiteiten. 
* De ontwikkeling en opwaardering van de diverse dorpskernen conform de visie van het stadsbestuur terzake;. 
 
§2 Teneinde haar maatschappelijk doel te verwezenlijken beschikt het AGB over volgende bevoegdheden; 
  

1. het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de 
renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de 
verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische handelingen betreffende deze onroerende 
goederen; 

2. het beheer van het onroerend vermogen van de stad Herk-de-Stad; 
3. de exploitatie van dienstverlenende infrastructuren ten behoeve van de realisatie van de 

beleidsdoelstellingen; 
4. het realiseren van een communicatiebeleid over de uitvoering van de eigen doelstellingen; 
5. het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met natuurlijke en met publiek- of privaatrechtelijke 

rechtspersonen; 
  
Het AGB mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending en de 
vervreemding van zijn materiële en immateriële onroerende en roerende goederen, de vestiging of de opheffing van 
de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun 
financiering. 
  
Artikel 5: Rechtspersoonlijkheid 
  
Het AGB verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag van het oprichtingsbesluit van de gemeenteraad onder 
voorbehoud van het goedkeuringstoezicht door de Vlaamse Overheid.. 
  
Artikel 6: Duur 
  
Het AGB wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
  
Artikel 7: Statutenwijziging 
  
De raad van bestuur van het AGB kan steeds voorstellen of adviseren huidige statuten te wijzigen. De beslissing tot 
wijziging wordt genomen door de gemeenteraad. 
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Deze beslissing tot wijziging van de statuten wordt, samen met de bijhorende documenten waaronder het voorstel of 
het advies van de raad van bestuur gepubliceerd via de website van de gemeente. 
De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsbeslissing en de statuten neergelegd en 
bekendgemaakt. Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via de website van de 
gemeente. 
  
Artikel 8: Ontbinding en vereffening 
  
§1 De gemeenteraad kan steeds beslissen tot ontbinding en vereffening van het AGB. In de beslissing tot 
ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de 
ontbinding. 
  
§2 Alle rechten en verplichtingen van het ontbonden AGB worden door de stad Herk-de-Stad overgenomen. 
  
§3 Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden AGB wordt overgenomen door de stad Herk-de-
Stad. De stad waarborgt de rechten die door het AGB op het ogenblik van de ontbinding voor het overgenomen 
personeel had vastgesteld . 
  
§4 In afwijking van § 2 en §3 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden (in statutair 
dienstverband?), mits hun toestemming, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door 
de overnemer of de overnemers van de activiteiten van het AGB. 
  
HOOFDSTUK 2: EXTERNE VERHOUDINGEN 
  
Artikel 9: Samenwerking met de stad 
  
§1 Het AGB en de stad Herk-de-Stad sluiten na onderhandeling een beheersovereenkomst af overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 234 van het Decreet over de lokale besturen. Die onder voorbehoud van verlenging, wijziging 
of ontbinding wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de 
gemeenteraad. . Voor de onderhandeling van de beheersovereenkomst wordt de stad vertegenwoordigd door het 
college van burgemeester en schepenen en het AGB door de raad van bestuur. Wordt bij het verstrijken van de 
termijn geen nieuwe beheersovereenkomst gesloten dan wordt de bestaande beheersovereenkomst van 
rechtswege verlengd. 
  
De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan wordt jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad. 
  
De beheersovereenkomst wordt gepubliceerd op de website van de stad. 
§2 Naast de in §1 bedoelde beheersovereenkomst kan het AGB met de stad Herk-de-Stad alle mogelijke 
overeenkomsten afsluiten voor zover deze niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, onderhavige statuten of 
de beheersovereenkomst. 
  
Artikel 10: Samenwerking met derden 
  
§1 Binnen het kader van haar maatschappelijk doel kan het AGB Herk-de-Stad onderhandelen met alle mogelijke 
partners, zowel van publiekrechtelijke als van privaatrechtelijke aard. 
  
§2 Het AGB kan met deze partners overeenkomsten afsluiten voor zover deze niet in strijd zijn met de toepasselijke 
wetgeving, onderhavige statuten of de beheersovereenkomst. 
  
Artikel 11: Filialen en participaties 
  
§1 Voor zover dat niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving, deze statuten of de beheersovereenkomst en voor 
zover dat past in zijn opdrachten kan het AGB andere rechtspersonen (filialen) oprichten, erin deelnemen of zich 
erin laten vertegenwoordigen. 
  
§2 Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal van het filiaal, 
moet het AGB minstens een mandaat van bestuurder worden toegekend. 
  
Artikel 12: Aangaan van verbintenissen, kredietbewaking, wetmatigheidscontrole en de ondertekening van girale 
betalingsorders 
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Zolang het AGB geen eigen regels heeft vastgesteld voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de 
wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de girale betalingsorders, is de ontvangsten- en uitgavencyclus, 
zoals bepaald voor de gemeente in artikel 265 e.v. van het decreet lokaal bestuur, van toepassing met dien 
verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt: 
1° ‘de gemeente’ als ‘het ‘AGB’ 
2° ‘de gemeenteraad’ als ‘de raad van bestuur’ 
3°’de algemeen directeur’ als ‘de gedelegeerd bestuurder’ of als het AGB geen gedelegeerd bestuurder heeft, als 
‘de voorzitter van de raad van bestuur’. 
4° ‘het college van burgemeester en schepenen’ als ‘de raad van bestuur’. 
  
HOOFDSTUK 3: BESTUUR EN CONTROLE 
  
Artikel 13: Structuur  
  
Het AGB wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Directiecomité. 
De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. Via een website van de 
gemeente wordt een lijst van de besluiten van de raad van bestuur gepubliceerd. 
 
De website vermeldt tevens de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van de raad van bestuur 
en van het directiecomité. 
  
Het AGB is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake motivering en openbaarheid van bestuur als deze die 
gelden voor de stad.  
  
Afdeling 1: De Raad van Bestuur 
  
Artikel 14: Aantal en samenstelling 
  
§1 De Raad van Bestuur bestaat ten hoogste uit de helft van het aantal gemeenteraadsleden, maar met een 
absoluut maximum van twaalf die door de gemeenteraad worden benoemd. Ten hoogste twee derde van de leden 
van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. 
  
§2 Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur aanduiden en dit recht waarborgt elke fractie een 
vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. De overige leden van de Raad van Bestuur worden aangeduid 
overeenkomstig de §3. 
  
Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die 
vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de 
Raad van Bestuur aan te duiden, wordt er gewerkt met een gewogen stemrecht binnen de groep van bestuurders 
die de fracties hebben voorgedragen. 
  
§3 Als aan hogervermelde vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van Bestuur van 
hetzelfde geslacht dient te zijn niet is voldaan op basis van de aangeduide kandidaten, geldt de vereiste dat ten 
hoogste twee derde van de leden van de Raad van Bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn zowel voor de 
fracties die deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen als voor de fracties die geen deel 
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen.  
Als niet aan die vereiste wordt voldaan, duiden de grootste fracties in afnemende volgorde het lid van het andere 
geslacht aan tot voldaan is aan de vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van Bestuur van 
hetzelfde geslacht moeten zijn. 
  
§4 De leden van de raad van bestuur worden als volgt aangeduid: 
1° het aantal leden wordt evenredig verdeeld onder de fracties die deel uitmaken van het college van burgemeester 
en schepenen en de fracties die geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen; 
2° het aantal leden dat overeenkomstig punt 1° toekomt aan de fracties die deel uitmaken van het college van 
burgemeester en schepenen wordt evenredig verdeeld onder die fracties; 
3° het aantal leden dat overeenkomstig punt 1° toekomt aan de fracties die geen deel uitmaken van het college van 
burgemeester en schepenen wordt evenredig verdeeld onder die fracties. 
  
§5 Voor het bepalen van een politieke fractie wordt gekeken naar de laatste verkiezing. Het gemeenteraadslid of de 
gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie. 
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§7 Zowel gemeenteraadsleden als niet-gemeenteraadsleden kunnen tot de Raad van Bestuur toetreden. 
  
§8 De leden van de raad van bestuur worden verkozen door de gemeenteraad op basis van een akte van 
voordracht per kandidaat-lid voor de raad van bestuur, ondertekend door meer dan de helft van de 
gemeenteraadsleden die deel uitmaken van de fractie die de voordracht doet. Indien de fractie slechts twee 
verkozenen telt volstaat de handtekening van één van hen. Als de fractie slechts één verkozene telt volstaat de 
handtekening van dit raadslid. Enkel de handtekeningen van raadsleden die de eed hebben afgelegd worden in 
aanmerking genomen. 
  
De voordrachtaktes worden bezorgd aan de algemeen directeur overhandigd, acht dagen voor de gemeenteraad 
waarop de aanstelling van de leden van de raad van bestuur staat geagendeerd. De algemeen directeur bezorgt 
een afschrift aan de voorzitter van de gemeenteraad die de ontvankelijkheid controleert. 
  
Is bij een voordracht de voorwaarde dat slechts twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde 
geslacht mogen zijn niet voldaan dan wordt een tweede voordracht gedaan met toepassing van de bepalingen van 
§3, alinea 1. Is bij een tweede voordracht niet voldaan dan wordt een derde en laatste voordrachtronde 
georganiseerd met toepassing van §3 alinea 2. 
  
Zijn de voordrachtaktes ontvankelijk en er is voldaan aan de vereisten voor een correcte samenstelling van de raad 
van bestuur dan worden de voorgedragen kandidaten verkozen verklaard. 
  
Artikel 15: Voorzitterschap - Secretaris 
  
De Raad van Bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden die deel moet uitmaken van het College van 
Burgemeester en Schepenen van de Stad Herk-de-Stad. Naast de voorzitter kan een secretaris worden verkozen 
door de Raad van Bestuur die geen lid van de gemeenteraad dient te zijn. 
  
Artikel 16: Bevoegdheden 
  
Artikel 16.1: Algemeen 
  
De Raad van Bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de 
beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden. 
  
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle nuttige of noodzakelijke handelingen te 
verrichten om het doel van het AGB te verwezenlijken. 
  
De Raad van Bestuur oefent eveneens controle uit op het directiecomité van het AGB. 
  
Artikel 16.2: Personeel 
  
De Raad van Bestuur beslist over het aanwerven van personeel. 
 
Het personeel kan worden aangesteld in contractueel dan wel in statutair verband. 
  
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing. 
  
De raad van bestuur kan afwijkingen vaststellen voor zover het specifiek karakter van het autonoom 
gemeentebedrijf dit verantwoordt en stelt de rechtspositieregeling vast voor betrekkingen die niet bestaan in de 
gemeente. 
  
De Raad van Bestuur kan, binnen de wettelijke mogelijkheden, met de stad Herk-de-Stad overeenkomsten aangaan 
over de terbeschikkingstelling van de door de stad Herk-de-Stad tewerkgestelde personeelsleden, alsook de 
voorwaarden van een dergelijke terbeschikkingstelling vaststellen. 
  
Artikel 16.3: Overeenkomsten 
  
De Raad van Bestuur kan met de stad Herk-de-Stad of met derden, natuurlijke- of rechtspersonen, 
dienstverleningsovereenkomsten afsluiten, waarbij de uitvoering van bepaalde taken of opdrachten aan de stad 
Herk-de-Stad of voormelde derden wordt toevertrouwd. 
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Artikel 16.4: Bevoegdheidsdelegatie 
  
§1 De Raad van Bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het Directiecomité. 
  
§2 Volgende bevoegdheden kunnen evenwel in geen geval worden gedelegeerd aan het Directiecomité: 
  
1° het afsluiten van een beheersovereenkomst met de stad Herk-de-Stad; 
2° het oprichten van filialen of het nemen van participaties in andere rechtspersonen; 
3° het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur 
4° het aanstellen en het controleren van het directiecomité; 
5° het vaststellen van de rechtspositieregeling en het syndicaal statuut en de aanwerving van het personeel; 
6° het vaststellen van het jaarlijks budget, het ondernemingsplan, de jaarrekening, het activiteitenverslag, het 
operationeel plan en het evaluatieverslag; 
7° het vaststellen van de tarieven binnen de grenzen bepaald in de beheersovereenkomst. 
  
Artikel 17: Duur en einde van het mandaat 
  
§1 Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de Raad van Bestuur 
overgegaan. De leden van de raad van bestuur blijven in functie tot de gemeenteraad tot hun vervanging is 
overgegaan. Een nieuwe Raad van Bestuur wordt benoemd uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe 
gemeenteraad. 
  
De leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde op gemotiveerde wijze door de gemeenteraad worden 
ontslagen bij gewone meerderheid. 
  
§2 Wanneer een mandaat van bestuurder voortijdig eindigt, benoemt de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende 
vergadering een opvolger. Deze nieuw benoemde bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij opvolgt. 
  
§3 Het mandaat van lid van de Raad van Bestuur is hernieuwbaar na afloop ervan. 
  
Artikel 18: Oproeping 
  
§1 De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter telkens de belangen van het AGB het vereisen. 
  
Op gemotiveerde aanvraag van meer dan de helft van de leden van de Raad van Bestuur is de Voorzitter verplicht 
de Raad van Bestuur binnen de tien dagen bijeen te roepen. 
  
§2 De oproepingen vermelden steeds de agenda, de plaats, de datum en het uur van bijeenkomst en worden ten 
minste vijf werkdagen vóór de vergadering per e-mail of per brief verzonden. 
  
§3 De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig 
vertegenwoordigd zijn. 
  
Artikel 19: Aanwezigheid 
  
§1 De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de leden 
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd is. 
  
Indien dit quorum niet bereikt wordt dient binnen de veertien dagen een nieuw Raad van Bestuur bijeen te worden 
geroepen met dezelfde agenda. Deze tweede oproeping maakt melding van het feit dat het gaat over een tweede 
oproeping. Die zal geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuurders. 
  
§2 Elk lid mag een andere bestuurder machtigen hem op een welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur te 
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De machtiging dient schriftelijk te worden gegeven per brief, fax of 
e-mail. 
  
Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen. 
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§3 Indien de Voorzitter verhinderd is wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een bestuurder die door de 
Voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende Voorzitter werd aangeduid zal de oudste aanwezige 
bestuurder de Raad van Bestuur voorzitten. 
  
Artikel 20: Stemming 
  
§1 Elk lid van de Raad van Bestuur beschikt over één stem. Indien dit principe afbreuk doet aan de gewaarborgde 
vertegenwoordiging voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen dan 
zal er gewerkt worden met een gewogen stemrecht binnen de groep van de door de fracties voorgedragen 
bestuurders. 
  
§2 De beslissingen van de Raad van Bestuur worden, behoudens andersluidende bepalingen in wetten decreten of 
in deze statuten, genomen bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of regelmatig 
vertegenwoordigde leden. 
  
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend bij de uitgebrachte stemmen. 
  
Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter, of diens plaatsvervanger, doorslaggevend. Bij geheime 
stemming wordt de beslissing bij staking van stemmen evenwel verworpen. 
  
§3 Indien op een vergadering van de Raad van Bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen en te 
beslissen bereikt is en één of meerdere bestuurders zich onthouden, al dan niet ingevolge een belangenconflict, 
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de overige aanwezige of regelmatig vertegenwoordigde 
bestuurders. 
  
Artikel 21: Notulering 
  
§1 De Raad van Bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de Raad van Bestuur. 
  
§2 De secretaris maakt de notulen op van de beraadslagingen en de beslissingen van de Raad van Bestuur. 
  
§3 De notulen worden de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en worden meegestuurd met de 
uitnodiging voor deze vergadering of mee ter beschikking gesteld via de webtoepassing die gebruikt wordt voor het 
beheer van de notulen en de dossiers en stukken verbonden aan de agendapunten. 
  
§4 De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden neergelegd worden 
ondertekend door de Voorzitter en twee bestuurders of door een daartoe specifiek gevolmachtigde. 
  
Artikel 22: Onverenigbaarheden en belangenconflicten 
  
§1 De personen bepaald in artikel 229 van het decreet over de lokale besturen  kunnen niet worden voorgedragen 
of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder in het AGB. 
  
§ 2 Onverminderd het bovenstaande, mag een bestuurder niet, overeenkomstig artikel 235 §5 van het decreet over 
de lokale besturen: 
  
1° aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, 
hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij zijn echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot en met 
de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en 
aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, 
afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van 
wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten 
gelijkgesteld. 
2°  rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten, behoudens in geval van een schenking aan het AGB 
of de stad, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of 
aankoop ten behoeve van het AGB of de stad, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op 
een door het AGB of de stad aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat. 
3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in geschillen ten behoeve 
van het AGB. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, 
groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken; 
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4° rechtsreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij 
van het AGB of ten behoeve van een personeelslid van het AGB aangaande beslissingen in verband met de 
tewerkstelling binnen het AGB. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader 
van  een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.  
  
Artikel 23: Huishoudelijk reglement 
  
De Raad van Bestuur kan  de regelen in verband met zijn interne werking nader regelen in een huishoudelijk 
reglement. 
  
Artikel 24: Persoonlijke aansprakelijkheid 
  
§1 De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van het AGB. 
  
§2 De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van 
hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van 
die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben 
aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen. 
  
Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de 
rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het AGB niet verborgen wordt gehouden 
door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de 
beheersovereenkomst. 
  
Artikel 25: Bezoldiging 
  
De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd in de beheersovereenkomst binnen de 
perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering en het decreet lokaal 
bestuur. 
  
Artikel 26: Vertegenwoordiging 
  
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt het autonoom gemeentebedrijf in rechte als eiser of als verweerder. 
  
De Raad van Bestuur kan haar bevoegdheden inzake het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging met betrekking 
tot dat bestuur en de voorbereiding en uitoefening van de beslissingen van de Raad van Bestuur toevertrouwen aan 
het Directiecomité.  
 
Afdeling 2: Het Directiecomité 
  
Artikel 27: Aantal en samenstelling 
  
§1 Het directiecomité wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur.  
  
§2 Het directiecomité is samengesteld uit vijf leden, aangeduid door de Raad van Bestuur, al dan niet uit haar leden. 
  
§3 Het directiecomité kiest onder zijn leden een voorzitter, die de vergaderingen van het directiecomité voorzit. In 
geval van staking van stemmen is zijn stem doorslaggevend; bij geheime stemming evenwel wordt de beslissing 
verworpen. 
  
Indien die verhinderd is wordt het Directiecomité voorgezeten door een lid die door de voorzitter daartoe wordt 
aangeduid. Indien geen lid  werd aangeduid zal het oudste aanwezige lid het Directiecomité voorzitten. 
  
§4 De regels inzake verboden handelingen en onverenigbaarheden voor de leden van de raad van bestuur zijn 
mutatis mutandis van toepassing op de leden van het directiecomité. 
  
Artikel 28: Bevoegdheden 
  
§ 1 Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en 
met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. 
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§2 Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd 
en kan de hem toevertrouwde bevoegdheden verder delegeren aan zijn voorzitter en aan personeelsleden van het 
AGB of van de gemeente. 
  
§3 Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur en brengt geregeld, en tenminste 
naar aanleiding van elke Raad van Bestuur, verslag uit van haar beslissingen  en activiteiten. 
  
Artikel 29: Duur en einde van mandaat 
  
§1 De leden van het Directiecomité kunnen te allen tijde gemotiveerd door de Raad van Bestuur worden ontslagen 
bij gewone meerderheid, nadat de raad van bestuur werd opgeroepen en het ontslag werd geagendeerd conform 
hogervermeld artikel 17 . 
  
§2 Wanneer een mandaat voortijdig eindigt, benoemt de Raad van Bestuur tijdens zijn eerstvolgende vergadering 
een opvolger. Dit nieuw benoemde lid van het Directiecomité voltooit het mandaat van degene die hij opvolgt. 
  
Indien het lid van het Directiecomité die de hoedanigheid van gemeenteraadslid bezit, deze hoedanigheid verliest, 
wordt deze geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn. 
  
Indien het lid van het Directiecomité die tevens lid is van de Raad van Bestuur, deze hoedanigheid verliest, wordt 
deze geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn. 
  
§3 Het mandaat van lid van het Directiecomité is hernieuwbaar na afloop ervan. 
  
§4 Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van het Directiecomité 
overgegaan. Alle mandaten worden beëindigd van zodra de nieuw samengestelde Raad van Bestuur in hun 
vervanging is overgegaan. Tijdens de eerste vergadering van de nieuw samengestelde Raad van Bestuur zullen de 
nieuwe leden van het directiecomité worden benoemd. 
  
§5 Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke legislatuur. 
  
Artikel 29bis 
§1 Het directiecomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de leden 
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd is. 
  
Indien dit quorum niet bereikt wordt dient binnen de veertien dagen een nieuw directiecomité bijeen te worden 
geroepen met dezelfde agenda. Deze tweede oproeping maakt melding van het feit dat het gaat over een tweede 
oproeping. Die zal geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuurders. 
  
§2 Elk lid mag een ander lid machtigen hem op een welbepaalde vergadering van het directiecomité te 
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De machtiging dient schriftelijk te worden gegeven per brief, fax of 
e-mail. 
  
Een lid mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.  
  
Artikel 30: Stemming 
  
§1 Elk lid van het Directiecomité beschikt over één stem. 
  
§2 De beslissingen van het Directiecomité worden, behoudens andersluidende bepalingen in wetten, decreten of in 
deze statuten, genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
  
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend bij de uitgebrachte stemmen. 
  
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
  
  
Artikel 31: Notulering 
  
§1 Het Directiecomité duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van het Directiecomité 
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§2 De secretaris maakt de notulen op van de beraadslagingen en de beslissingen van het Directiecomité 
  
§3 De notulen worden de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en worden meegestuurd met de 
uitnodiging voor deze vergadering of ter beschikking gesteld via de webtoepassing die gebruikt wordt voor het 
beheer van de notulen en de dossiers en stukken verbonden aan de agendapunten. 
  
§4 De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden neergelegd worden 
ondertekend door de voorzitter en een lid of door een daartoe specifieke gevolmachtigde. 
  
Artikel 32: Huishoudelijk reglement 
  
Het Directiecomité kan de regelen in verband met zijn interne werking nader bepalen in een huishoudelijk 
reglement. Dat reglement dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. 
  
Artikel 33: Persoonlijke aansprakelijkheid 
  
§1 De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van het AGB. 
  
§2 De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale 
uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de 
bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die 
overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben 
gekregen. De raad van bestuur wordt door het betrokken lid schriftelijk op de hoogte gebracht van de overtreding en 
van de beslissing van de gemeenteraad. 
  
Artikel 34: Bezoldiging 
  
De bezoldiging van de leden van het Directiecomité wordt vastgelegd in de beheersovereenkomst binnen de perken 
en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering en het gemeentedecreet. 
  
HOOFDSTUK 4: INTERNE WERKING 
  
Afdeling 1: Financiën 
  
Artikel 35: Begroting 
  
De Raad van Bestuur stelt een meerjarenplan vast en legt, indien nodig, uiterlijk op 31 december de wijziging van 
het meerjarenplan  van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 
  
Artikel 36: Inkomsten en uitgaven 
  
§1 Het AGB ontvangt de inkomsten van de uitoefening van haar activiteiten. Het kan concessies, vergoedingen en 
prijzen van alle aard innen, vaststellen en overeenkomen. 
  
§2 Het AGB draagt tevens de lasten van haar activiteiten. 
  
Artikel 37: Financiering 
  
De Raad van Bestuur van het AGB beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe 
financiering. Het kan onder meer subsidies, toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan. Per project 
kan een aangepaste vorm van financiering bekeken worden. 
  
Artikel 38: Boekhouding 
  
§1 Het AGB maakt een meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens art. 254 tot 259 en artikel 242 van 
het decreet lokaal bestuur gelden voor het meerjarenplan van de gemeente. De boekhouding wordt gevoerd en de 
jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de regelen die krachtens de artikelen 260 tot en met 262 en artikel 
242 van het decreet worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeente. Het AGB doet 
uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om die 
inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden, en verplichtingen van het AGB, van welke aard 
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ook. 
De boekhouding wordt gevoerd onder verantwoordelijkheid en het toezicht van de Raad van bestuur. 
  
  
Artikel 39: Jaarrekening 
  
§1 De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening en keurt deze goed voor 30 juni 
van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. 
De goedkeuring gebeurt onder voorwaarde dat: 
1° aan de leden in het beleidsrapport alle noodzakelijke informatie werd ter beschikking gesteld om met kennis van 
zaken te kunnen beslissen; 
2° de jaarrekening juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van het AGB 
3°de jaarrekening die werd bezorgd aan de leden overeenstemt met het digitale rapport bezorgd aan de Vlaamse 
regering in toepassing van artikel 250 van het decreet lokaal bestuur. 
4° de algemene en budgettaire boekhouding op elkaar aansluiten. 
  
De raad van bestuur kan bij de goedkeuring  bepaalde verrichtingen als onregelmatig bestempelen en beslist dan 
over de verantwoordelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die verrichtingen. Ze brengt de betrokkenen 
onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing . 
  
§2 De gemeenteraad brengt advies uit over de jaarrekening van het AGB. 
  
Indien de gemeenteraad geen advies heeft uitgebracht en bezorgd aan de raad van bestuur van het AGB binnen de 
termijn van vijftig dagen, die ingaat op de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, wordt de 
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht. 
  
§3 De jaarrekening wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende overheid. Hiertoe wordt ze 
onmiddellijk na de definitieve vaststelling in digitale vorm aan de Vlaamse regering bezorgd. 
  
Artikel 40: Audit 
 
§1 In elk AGB wordt periodiek een audit uitgevoerd door Audit Vlaanderen, vermeld in artikel 34§1 van het 
kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003. 
  
Audit Vlaanderen bezorgt de verslagen van de audit aan de voorzitter van de raad van bestuur die op zijn beurt de 
leden van de raad van bestuur op de hoogte brengt van het verslag. 
  
§2 Audit Vlaanderen evalueert de organisatiebeheersing en formuleert aanbevelingen tot verbetering. Audit 
Vlaanderen kan daarvoor organisatie- en procesaudits uitvoeren en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en 
activiteiten te onderzoeken. 
  
Audit Vlaanderen is ook bevoegd tot het uitvoeren van forensische audits. 
  
§3 Om zijn bevoegdheden te kunnen uitoefenen heeft Audit Vlaanderen toegang tot alle informatie en documenten, 
ongeacht de drager ervan en toegang tot alle gebouwen, installaties en ruimtes waar taken worden uitgevoerd van 
het AGB. Audit Vlaanderen kan aan ieder personeelslid inlichtingen vragen, voor zover nodig voor haar opdracht. 
  
Ieder personeelslid is gehouden, zonder voorafgaande machtiging, zo snel mogelijk en op een volledige wijze te 
antwoorden en de relevante informatie en documenten te verstrekken. 
  
Elk personeelslid heeft het recht Audit Vlaanderen rechtstreeks op de hoogte te brengen  van onregelmatigheden 
die hij in de uitoefening van zijn functie vaststelt. 
  
Behoudens kwade trouw, persoonlijk voordeel of valse aangifte die een dienst of een persoon schade kan 
toebrengen kan en rapportering aan Audit Vlaanderen nooit aanleiding geven tot een tuchtsanctie. Dergelijke 
verklaringen vallen niet onder het inzagerecht tenzij de klager daartoe instemming verleent. 
  
Artikel 41: Inventaris 
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Het AGB doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en 
waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het 
AGB, van welke aard ook. 
  
Artikel 42: Resultaatsbestemming  
  
De eventuele nettowinsten worden jaarlijks in de gemeentekas gestort. De verliezen worden jaarlijks overgedragen 
naar het volgende boekjaar. 
  
  
Artikel 43: Alarmbelprocedure: 
Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het door de 
stad Herk-de-Stad ingebrachte kapitaal, dan moet de Raad van Bestuur het College van Burgemeester en 
Schepenen hierover inlichten en het College van Burgemeester en Schepenen verzoeken de gemeenteraad  uit te 
nodigen om, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, te beraadslagen en 
te besluiten over de maatregelen die de Raad van Bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de 
financiële toestand. 
  
HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 44: Vertegenwoordiging: 
Het AGB wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, de 
voorzitter van het directiecomité of twee bestuurders samen. Het AGB wordt in rechte vertegenwoordigd door de 
raad van bestuur. 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het bedrijf geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het 
directiecomité. 
Het bedrijf kan eveneens geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun 
mandaat. 
  
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 het AGB. 
 

Grondgebiedszaken 

Milieu 

6 PG Leader Haspengouw - Goedkeuring jaarverslag 2018 en 
jaarrekening 2018. 

Feiten en context 

Overwegende de vraag van de Provincie tot goedkeuring door de gemeenteraad van het jaarverslag 2018 en de 
jaarrekening 2018van de interlokale verenging PG Haspengouw die integraal deel uitmaken van deze beslissing; 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen heeft op het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van 
de interlokale verenging PG 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; 
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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 Leader-methodiek 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 het ontwerp van de oprichtingsstatuten van 
de interlokale verenging PG Haspengouw werd goedgekeurd; 
  
Gelet op de provincieraadsbeslissing 28 maart 2019 betreffende de goedkeuring van het jaarverslag 2018 en de 
jaarrekening 2018 van de interlokale verenging PG Haspengouw; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1.  
Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van de interlokale verenging 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, Directie Economie, Europa, Landbouw en Platteland, Dienst Landbouw en Platteland, 
Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt, t.a.v. Froyen Davy 

• Afdelingshoofd Grondgebiedszaken 

• Dienst Leefmilieu. 
 

TD-U 

7 Ondergronds brengen van openbare verlichting  in de Kleine 
Kruisstraat  - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - 2019-8278. 

Feiten en context 
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Overwegende dat een offerte ontvangen werd van Fluvius, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt voor een bedrag van 
€ 74.822,39 incl. btw (0% btw); 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fluvius en dat de opdracht kadert binnen de doelstellingen van deze 
intercommunale en de stad tot die intercommunale is toegetreden teneinde op haar grondgebied die doelstellingen 
te verwezenlijken; 

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° d) ii) (de opdracht 
kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om 
technische redenen); 
  
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 financiering kan gebeuren via trekkingsrechten; 
  
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De offerte (offertenummer 0020079375) van Fluvius, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt voor een bedrag van 
€ 74.822,39 incl. btw (0% btw) voor het ondergronds brengen van openbare verlichting  in de Kleine Kruisstraat te 
aanvaarden; 
Artikel 2. 
De betaling zal gebeuren met 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 voornoemd 

• De technische dienst uitvoering 

• De financiële dienst. 
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8 Ondergronds brengen van het laagspanningsnet in de Kleine 
Kruisstraat - trekkingsrechten - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunning - 2019-8276. 

Feiten en context 

Overwegende dat een offerte (offertenummer 00220079376) ontvangen werd van Fluvius, Trichterheideweg 8 te 
3500 Hasselt, tegen het bedrag van € 143.775,92 incl. btw (0% btw); 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fluvius en dat de hierboven vermelde opdracht kadert binnen de 
doelstellingen van deze intercommunale en de stad tot die intercommunale is toegetreden teneinde op haar 
grondgebied die doelstellingen te verwezenlijken; 

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° d) ii) (de opdracht 
kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om 
technische redenen); 
  
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 financiering kan gebeuren via het resterend saldo van trekkingsrechten; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De offerte (offertenummer 00220079376) van Fluvius, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt, voor het bedrag van 
€ 143.775,92 incl. btw (0% btw) voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet te aanvaarden. 
Artikel 2. 
De betaling zal gebeuren 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: 
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-          Fluvius voornoemd 
-          De technische dienst uitvoering 
-          De dienst financiën. 

 

Vrije Tijd 

9 Definitieve goedkeuring vernieuwd werkingskader voor de 
adviesraden. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende het voorstel om: 
1) volgende adviesraden opnieuw samen te stellen: jeugdraad (wettelijk verplicht), sportraad, minaraad, 
landbouwersraad, LOGK, dierenwelzijnsraad, middenstandsraad en wereldraad 
2) 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 en deze nieuwe 
raad samen te stellen uit gebruikers (formule 9c van de cultuurpactwet) 
3) om de centrumraad van De Cirkel, de gehandicaptenadviesraad en de seniorenraad samen te voegen tot één 
welzijnsraad met een adviserende bevoegdheid naar het gemeentelijk beleid voor senioren en gehandicapten en 
beheerszaken van De Cirkel 
4) de erfgoedraad te behouden met de mogelijkheid om met werkgroepen te werken bij de organisatie van 
activiteiten 
Overwegende het voorstel om niet langer te voorzien in een automatische subsidiëring, maar de adviesraden te 
verzoeken eerst hun eigen financiële middelen uit te putten en vervolgens de nodige werkingskredieten te voorzien 
binnen de meerjarenbegroting; 
Overwegende dat volgende raden een positief advies gaven voor dit vernieuwde werkingskader: jeugdraad, 
sportraad, cultuurraad & raad van bestuur van De Markthallen; minaraad, LOKG, dierenwelzijnsraad, 
gehandicaptenadviesraad, middenstandsraad, seniorenraad en wereldraad; 
Overwegende dat er geen advies werd ontvangen van de landbouwersraad; 

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: 
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, gemeentelijke 
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gehandicaptenadviesraad, jeugdraad, landbouwersraad, lokaal overleg Kinder- en Gezinsbeleid, middenstandsraad, 
milieu- en natuurraad, seniorenraad, sportraad en wereldraad; 
Gelet op de 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 (!); 
Overwegende dat binnen het vernieuwde werkingskader wordt afgestapt van de automatische subsidiëring en als 
gevolg daarvan artikel 7 van de afsprakennota zal worden aangepast; 
  
Gelet op de principiële goedkeuring van het vernieuwde werkingskader voor de adviesraden door de gemeenteraad 
van 11 maart 2019; 
 
Stemming: 
Met 12 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Noel 
Vandenrijt, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen), 7 
stemmen tegen (Lo Guypen, Wim Berden, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, 
Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1.  
Kennis te nemen van de adviezen van de verschillende raden; zoals toegevoegd in de bijlage. 
Artikel 2. 
Het vernieuwde werkingskader voor de adviesraden definitief goed te keuren. 
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: het afdelingshoofd Vrije Tijd. 
 

10 Aanpassing afsprakennota gemeentebestuur en erkende adviesraden. 

Feiten en context 

Overwegende dat volgende raden een positief advies gaven voor het vernieuwde werkingskader voor de 
adviesraden: dierenwelzijnsraad, cultuurraad, gehandicaptenadviesraad, LOKG, jeugdraad, minaraad, 
middenstandsraad, seniorenraad, sportraad en wereldraad; 
Overwegende het voorstel om niet langer te voorzien in een automatische subsidiëring, maar de adviesraden te 
verzoeken eerst hun eigen financiële middelen uit te putten en vervolgens de nodige werkingskredieten te voorzien 
binnen de meerjarenbegroting; 
  

Inhoudelijke motivering 

Overwegende het voorstel om artikel 7 van de afsprakennota als volgt te veranderen: 
Artikel 7   Financiële regelingen : 

• Per adviesraad wordt een financiële ondersteuning van maximum 1000 euro per jaar voorzien om de 
werking mogelijk te maken;  

• Iedere adviesraad ontvangt automatisch een bedrag van 500 euro. Het resterende bedrag wordt toegekend 
op basis van een concrete vraag van de adviesraad met verantwoording van deze uitgaven; 

• Bij activiteiten georganiseerd door de adviesraad, maar gefinancierd door het gemeentebestuur, worden de 
inkomsten in de gemeentekas gestort; 

• Deze financiële ondersteuning is uitdrukkelijk bedoeld om de organisatie van concrete activiteiten mogelijk 
te maken, niet om een spaarbedrag op te bouwen door de adviesraden. 
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te vervangen door: 
Artikel 7   Financiële regelingen : 

• Binnen de meerjarenbegroting worden de nodige werkingskredieten ter ondersteuning van de activiteiten 
van de adviesraden voorzien. 

• Een adviesraad kan rekenen op de financiering van haar activiteiten op voorwaarde dat de raad eerst haar 
eigen financiële middelen heeft opgebruikt en voorziet in een volledige transparantie in haar rekeningen 

• De inkomsten van activiteiten georganiseerd door een raad, maar gefinancierd door het gemeentebestuur, 
worden in de stadskas gestort. 

  
Overwegende het voorstel om de vermelding onder puntje 2 van artikel 6 dat politieke mandatarissen geen 
stemrecht hebben in een adviesorgaan te schrappen omdat dit de interpretatie open laat dat mandatarissen wel lid 
kunnen zijn zonder stemrecht; 
Overwegende het voorstel om in de statuten van alle erkende adviesraden op te nemen dat gemeenteraadsleden 
geen lid kunnen zijn van een adviesraad; 

Financiële impact 

Overwegende het voorstel om zowel de reguliere werkingskosten van een adviesraad (vergaderingen e.a.) als 
kosten voor de activiteiten van een adviesraad te voorzien binnen de kredieten van de betreffende dienst; 
 
Stemming: 
Met 12 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Noel 
Vandenrijt, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen), 6 
stemmen tegen (Wim Berden, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck), 
1 onthouding (Lo Guypen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De volgende gewijzigde afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de adviesraden goed te keuren: 
Afsprakennota tussen gemeentebestuur van Herk-de-Stad en de Herkse adviesraden:  
Artikel 1          
Adviesraden en gemeentebestuur zijn eerste partners in de behartiging van de respectievelijke beleidsdomeinen. 
Vanuit constructief overleg en positieve samenwerking dragen zij samen bij tot de uitbouw van Herk-de-Stad en van 
de Herkse leefgemeenschap, in al haar facetten.  
Artikel 2  
§1. Door middel van deze afsprakennota erkent het stadsbestuur het belang en de rol van de adviesraden. 
Weloverwogen beleidskeuzes kunnen enkel gemaakt worden door permanent een constructieve dialoog te voeren 
met de adviesraden als vertegenwoordigers van een bepaalde doelgroep en/of een bepaald beleidsdomein. 
§2. De interne werking van iedere adviesraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement. 
  
Artikel 3 
§1. Een adviesraad heeft volgende opdrachten : 

• Het formuleren van adviezen en/of voorstellen, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het 
gemeentebestuur; 

• Het behandelen en behartigen van alle kwesties op gemeentelijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks te 
maken hebben met de doelgroep en/of het beleidsdomein van de raad; 

• Het bevorderen van overleg, samenwerking en coördinatie tussen verenigingen, instellingen en individuele 
bewoners behorende tot de doelgroep en/of het beleidsdomein; 

• Het bevorderen van informatie en vorming ten behoeve van de doelgroep en/of het beleidsdomein. Indien 
nodig door zelf de nodige initiatieven te organiseren; 

• Het uitwisselen van informatie en/of het organiseren van gezamenlijke initiatieven met andere adviesraden 
en andere verenigingen, instellingen 

  
Artikel 4 
Het gemeentebestuur engageert zich om : 

• Iedere raad in functie van zijn bevoegdheid permanent, tijdig en volledig te informeren over zowel 
beleidskeuzes bij de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan als over beslissingen in het kader van een 
specifiek dossier. 

• Steeds de nodige informatie en documentatie ter beschikking te stellen om de adviesraad toe te laten zich 
een gedetailleerd beeld te vormen van de inhoud en de randvoorwaarden van het dossier; 
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• De nodige ondersteuning te bieden. Concreet houdt dit in dat iedere adviesraad :  
-Over een administratieve ondersteuning kan beschikken voor de verslaggeving en de eigen werking 
-De nodige administratieve en logistieke ondersteuning geniet voor haar correspondentie (briefpapier, enveloppen, 
portkosten, e.a.); 
-Gratis over de nodige vergaderinfrastructuur (inclusief gratis water, koffie & thee) beschikt; 
-Gratis over de nodige  gemeentelijke infrastructuur (zowel binnen als buiten) en de materialen van de 
gemeentelijke uitleendienst beschikt bij de organisatie van haar activiteiten; 

• De adviezen worden geagendeerd op het eerstvolgende  schepencollege en integraal opgenomen in de 
administratieve bundel van het dossier en toegevoegd aan de ontwerpbeslissing voor het schepencollege 
en/of de gemeenteraad; 

• Bij het niet of slechts deels volgen van de overgemaakte adviezen, een gemotiveerde afwijking op te nemen 
in de notulen van het schepencollege en/of de gemeenteraad; 

• Binnen een termijn van 6 weken een gemotiveerd antwoord te geven op een advies en/of vraag van de 
raad. 

 
Artikel 5 
De raden engageren zich om : 

• Hun adviezen duidelijk te motiveren en eventuele minderheidsstandpunten mee te vermelden. Adviezen 
worden geformuleerd in een apart document; 

• Bij de uitwerking van adviezen rekening te houden met het algemeen belang; 

• Hun adviezen digitaal of schriftelijk te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van en te 
3540 Herk-de-Stad. Digitaal kan dit door een mail te sturen naar secretariaat@herk-de-stad.be EN de 
ambtenaar die instaat voor de administratieve ondersteuning van de raad; 

  
Artikel 6 
Afspraken voor de goede orde en werking : 

• Een adviesorgaan is politiek onafhankelijk en treedt altijd neutraal en objectief op; 

• De schepen en ambtenaar hebben geen stemrecht; 

• Een adviesraad kan ten allen tijde een beroep doen op externe deskundigen in functie van een bepaald 
vraagstuk of probleemstelling; 

• Goedgekeurde verslagen worden digitaal overgemaakt aan de dienst communicatie zodat schepenen, 
raadsleden en andere geïnteresseerden de werking van de raad kunnen volgen; 

• Jaarlijks wordt het verslag van de werking, met een stand van zicht- en spaarrekening, ter beschikking 
gesteld onder andere voor het gemeentelijk jaarverslag. 

  
Artikel 7 
Financiële regelingen : 

• Binnen de meerjarenbegroting worden de nodige werkingskredieten ter ondersteuning van de activiteiten 
van de adviesraden voorzien. 

• Een adviesraad kan rekenen op de financiering van haar activiteiten op voorwaarde dat de raad eerst haar 
eigen financiële middelen heeft opgebruikt en voorziet in een volledige transparantie in haar rekeningen 

• De inkomsten van activiteiten georganiseerd door een raad, maar gefinancierd door het gemeentebestuur, 
worden in de stadskas gestort. 

Artikel 8 
Enkel raden die deze afsprakennota ondertekenen kunnen rekenen op de ondersteuning van het stadsbestuur zoals 
omschreven in artikel 4 en artikel 7. 
  
  
  
Artikel 2. 
In de statuten van alle erkende adviesraden op te nemen dat gemeenteraadsleden geen lid kunnen zijn. 
Artikel 3. 
Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de dienst financiën en het afdelingshoofd Vrije tijd 

Motivering onthouding 

  
Fractieleider Lo Guypen wenst de onthouding van de fractie NIEUW en namens de Onafhankelijken als volgt te 
motiveren: 

mailto:secretariaat@herk-de-stad.be
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De fractie NIEUW en namens de Onafhankelijken is het ronduit oneens met de nieuwe afspraken in verband met de 
samenwerking tussen de adviesraden en het gemeentebestuur, én de manier hoe die tot stand zijn gekomen. Meer 
bepaald zijn wij verontwaardigd over de behandeling van de adviesraden in de gevoerde adviesprocedure. 
Daarnaast betreuren wij ten zeerste de clausule dat gemeenteraadsleden voortaan geen lid meer mogen zijn van de 
adviesraden. 
  
Het schepencollege getuigt er vooral van hardleers te zijn. Op de gemeenteraad van maart 2019 verwoordden wij al 
ons ongenoegen over de manier van overleg met de raden en vooral dan het gebrek aan dialoog. Ongenoegen dat 
minstens even hard bij de adviesraden zelf leefde en nog leeft, zo blijkt. Intussen –te laat helaas- is het overleg wel 
gevoerd. Maar opnieuw ging het schepencollege in de fout. Blijkt dat het nieuwe voorstel van afspraken – met name 
de clausule dat gemeenteraadsleden geen lid meer mogen zijn van de raden- alleen werd voorgelegd aan enkele 
raden, niet aan allemaal. Als bewijs is daarvoor intussen al een misnoegde en geheel terechte open brief van één 
van de adviesraden op het gemeentehuis toegekomen. Bewust vergeten of niet, het getuigt van weinig stijl en 
oneerlijkheid. Het gaat ook regelrecht in tegen de samenwerkingsafspraken met de adviesraden die het 
gemeentebestuur zelf heeft opgesteld. In het onderwijs betekent dat zonder discussie tweede zit. 
  
Daarnaast is de fractie NIEUW-ONAFHANKELIJKEN verontwaardigd over het feit dat gemeenteraadsleden 
voortaan geen lid meer mogen zijn van de adviesraden. Sinds de eerste afsprakennota –meer dan 30 jaar geleden- 
was dat altijd wel zo. In al die tijd is daarbij nooit enig probleem van politieke beïnvloeding geweest. Integendeel, het 
heeft er alleen maar toe bijgedragen dat de beraadslagingen en de adviezen van zowel de adviesraden als de 
gemeenteraad meer gedragen zijn. Dat is altijd zo geweest. Teveel inmenging met louter politiek geïnspireerde 
bedoelingen zou trouwens alleen maar nefast zijn voor de fractie en politieker in kwestie. Dat weten we allemaal.   
Waar moeten gemeenteraadsleden voortaan hun informatie halen als dat niet meer rechtstreeks mag. Waar wordt 
hun mening en inzicht terdege gehoord. We merken nu al dat deze informatie flink eenzijdig en onvolledig is. 
Contacten zijn er toch, ook buiten de vergaderingen met alle mogelijke interpretaties en persoonlijke meningen van 
dien. Ook dat weten we allemaal. Dan is het toch veel beter om het overleg rechtstreeks en in het bijzijn van alle 
betrokkenen te voeren. 
Bovendien weten we dat minstens 4 adviesraden nu worden bestuurd door mensen die ook in een of ander bestuur 
van de politieke partijen zetelen. Zonder probleem weliswaar. Voor ons mogen zij daar alstublieft graag actief 
blijven. Maar geef toe, het risico op politieke beïnvloeding is daarmee minstens even groot. 
Blijf af van wat goed werkt, is een wijsheid die al langer meegaat. Daarom zijn wij grote voorstander van de 
mogelijkheid om als politieke fractie actief en positief deel te nemen aan de werking van de adviesraden. Hoe meer, 
hoe liever. Het gemeentelijk beleid zal er vooral wel bij varen! 
Om al die redenen zijn wij het fundamenteel oneens met de nieuwe werkwijze en de afsprakennota tussen 
gemeentebestuur en adviesraden. 
  
  
 

Bibliotheek 

11 Goedkeuring organiek reglement van de Raad van Bestuur van de 
bibliotheek van Herk-de-Stad. 

Feiten en context 

Overwegende de verplichting om voor het beheer van de bibliotheek een nieuwe Raad van Bestuur aan te stellen; 
  

Inhoudelijke motivering 

Overwegende de gewijzigde regelgeving in het decreet lokaal bestuur; 
  
Overwegende de richtlijnen en informatie van de VVSG; 
  
Overwegende het voorstel om de vernieuwde Raad van Bestuur van de bibliotheek enkel samen te stellen uit 
gebruikers (formule 9c uit de cultuurpactwet); 

Wettelijke motivering 
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Gelet op de Wet van 16 juli 1973 en het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact waarbij de 
bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt; 
  
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. 
§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. 
  
Gelet op het organiek reglement van de Raad van Bestuur van de bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 9 september 2013; 
  
Gelet op het ontwerp gewijzigd organiek reglement zoals opgesteld door de Raad van Bestuur van de bibliotheek in 
vergadering van 02 april 2019; 
  
Gelet op de noodzaak over te gaan tot de goedkeuring van het gewijzigd organiek reglement van de Raad van 
Bestuur van de bibliotheek; 
 
Stemming: 
Met 12 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Noel 
Vandenrijt, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen), 7 
stemmen tegen (Lo Guypen, Wim Berden, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, 
Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het navolgend organiek reglement van de Raad van Bestuur van de bibliotheek, zoals vastgesteld door de Raad 
van Bestuur in datum van 02 april 2019, goed te keuren: 
  
Organiek reglement Bibliotheek Herk-de-Stad 
  
Artikel 1: Opdracht  
Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid (gemeenteraad en college van 
burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Het 
beheersorgaan wordt ‘Raad van Bestuur’ (RvB) genoemd. 
  
Art.2.: Omvang  
De bibliotheek omvat volgende infrastructuur: 

• hoofdbibliotheek, Zoutbrugstraat 1, 3540 Herk-de-Stad 

• bedieningsposten in de vier deelgemeenten 
  
Art.3.: Doel  
De gemeentelijke openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over 
kennis, cultuur, informatie en ontspanning, en die actief bemiddelt bij het beantwoorden van deze vragen. De 
openbare bibliotheek is actief in zake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit 
en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. Deze taken worden geconcretiseerd in de 
strategische meerjarenplanning van de gemeente. 
  
Art.4.: Bevoegdheden en verplichtingen  
De Raad van Bestuur heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van de openbare bibliotheek 
(werking, verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke 
reglement, …) en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot de openbare bibliotheek. 
Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft de Raad van Bestuur recht op informatie ten 
aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende de openbare bibliotheek. 
De Raad van Bestuur stelt bij het begin van iedere legislatuur, samen met de bibliothecaris, de acties op in het 
kader van het gemeentelijk meerjarenplan en volgt de jaarlijkse rapportage over deze acties mee op. 
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Art.5.: Samenstelling  
De Raad van Bestuur wordt enkel samengesteld uit gebruikers waarbij er gewaakt wordt over een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de verschillende filosofische en ideologische strekkingen zoals bepaald in de 
cultuurpactwet van 16 juli 1973. 
Het aantal leden van het beheersorgaan bedraagt min. 5 en max.15. 
Kandidaat 16 komt op een wachtlijst. 
De schepen van bibliotheek maakt als niet-stemgerechtigd lid eveneens deel uit van de Raad van Bestuur. 
Gemeenteraadsleden kunnen geen lid zijn van de Raad van Bestuur van de bibliotheek. 
  
Art.6. 
De toetreding tot het beheersorgaan impliceert de aanvaarding van het organiek reglement en het huishoudelijk 
reglement, en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan. 
  
Art.7. 
§1. De hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur wordt verloren: 
a. voor de leden die benoemd werden als afgevaardigde van de gebruikers: indien door de gemeenteraad een 
andere afgevaardigde wordt benoemd. 
b. voor gecoöpteerde leden: indien de Raad van Bestuur beslist om tot vervanging over te gaan. 
c. door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Bestuur meegedeeld te 
worden. 
d. door overlijden of rechtsonbekwaamheid. 
e. door uitsluiting, waarover de Raad van Bestuur met een meerderheid van twee derden van de aanwezige 
stemgerechtigde leden beslist. 
  
§2. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet de Raad van Bestuur opnieuw worden samengesteld. De 
vroegere Raad van Bestuur blijft echter in functie totdat de nieuw samengestelde Raad van Bestuur is geïnstalleerd. 
Het lidmaatschap is hernieuwbaar. 
  
Art.8.: Voorzitter, Ondervoorzitters 
De Raad van Bestuur kiest onder zijn stemgerechtigde leden na kandidaatstelling bij geheime stemming en bij 
volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter. 
  
Art.9.: Secretariaat  
De zittingen van de Raad van Bestuur worden bijgewoond door de bibliothecaris, zonder stemrecht. Hij/zij wordt 
belast met het secretariaat en kan zich hierbij laten bijstaan door een bibliotheekpersoneelslid. 
  
Art.10.: Samenkomsten, huishoudelijk reglement  
De Raad van Bestuur komt ten minste tweemaal per kalenderjaar samen en zo dikwijls als de belangen van de 
gemeentelijke bibliotheek het vereisen. 
De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement op waarin zij haar interne werking verder regelt, minstens 
wat betreft de leiding der vergaderingen, de agenda en de wijze van stemmen. Het huishoudelijk reglement dient 
niet aan de gemeenteraad ter goedkeuring te worden voorgelegd. 
  
Art.11.: Waarnemers, Werkgroepen  
De Raad van Bestuur kan waarnemers met een raadgevende stem aanduiden. 
De Raad van Bestuur kan werkgroepen vormen in functie van de haar toevertrouwde bevoegdheden waarvan de 
samenstelling en de werking bij huishoudelijk reglement bepaald worden. Het voorzitterschap van deze 
werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van de Raad van Bestuur. In de schoot van deze 
werkgroepen kan beroep gedaan worden op niet-leden van de Raad van Bestuur of deskundigen. 
  
Art.12.: Verzekeringen  
Het beheersorgaan ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s “Burgerlijke 
Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en “Lichamelijke Ongevallen”, zal het gemeentebestuur de nodige 
verzekeringspolissen afsluiten voor de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur. 
  
Art.13.: Wijzigingen  
Aan het organiek reglement voor de Raad van Bestuur kunnen slechts wijzigingen door de gemeenteraad 
aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met de Raad van Bestuur, die tevens gevraagd moet worden 
een schriftelijk advies uit te brengen. 
 
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: 

• Bibliotheek 

• Raad van Bestuur van de bibliotheek 
 

Dienstencentrum 

12 Definitieve goedkeuring statuten nieuwe welzijnsraad. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de principiële goedkeuring van de statuten van de nieuwe welzijnsraad door het schepencollege van 18 
maart 2019; 
Overwegende het positieve advies van zowel gehandicaptenadviesraad als seniorenraad wat betreft de 
samenvoeging van hun raden en de centrumraad van De Cirkel tot één gemeenschappelijke welzijnsraad; 
Overwegende dat er volgende vragen/bemerkingen zijn gemaakt: 
Artikel 1 – doel.  De Herkse welzijnsraad: 
-          Behandelt en behartigt alle aangelegenheden op gemeentevlak die te maken hebben met de situatie van 
senioren (= alle inwoners van Herk-de-Stad vanaf  60 jaar), mensen in kansarmoede en mensen met een 
beperking. Voor de doelgroep personen in kansarmoede en personen met een beperking is er geen leeftijdsgrens. 
Artikel 2 – aansluitingsvoorwaarden 
§2. Aansluitingsvoorwaarden: 
-          Een vereniging/organisatie/instelling moet minstens gedurende één jaar een actieve werking in Herk-de-Stad 
kunnen aantonen. 
Vraag: Mag een vereniging of afdeling ouderen van een politieke partij ook toetreden? Ja. indien ze voldoet aan de 
voorwaarde van één jaar actieve werking. Let op!: er kunnen geen gemeenteraadsleden als afgevaardigde worden 
aangeduid. 
-          Niet-georganiseerde individuele leden (= Herkenaren) die behoren tot één van de doelgroepen 
(ervaringsdeskundige) 
-          Niet-georganiseerde individuele leden (= Herkenaren) die beschikken over een zinvolle deskundigheid vanuit 
een opleiding, professionele ervaring, ervaring als vrijwilliger… 
Vraag: Mag er ook een instelling van buiten Herk-de-Stad die expert is toetreden? Stemrecht? Neen, het gaat om 
een Herkse adviesraad met vertegenwoordigers van instellingen, organisaties en verenigingen die actief zijn IN 
Herk-de-Stad.  Een instelling van buiten de gemeente kan in kader van een bepaalde problematiek wel uitgenodigd 
worden als expert.  
Vraag: Mag een vereniging/instelling die haar werking in Herk-de-Stad (Selko Art,De Bleuk, Ocura, 
jQuery1520504473140181809_1557229474359) heeft maar haar zeteladres buiten Herk-de-Stad heeft, toetreden? 
Ja, belangrijkste voorwaarde is dat de vereniging/instelling een duidelijke werking heeft binnen onze gemeente. 
Vraag: Kunnen personen die in de raad zetelen maar verhuizen naar een andere gemeente blijven zetelen? Indien 
deze persoon een instelling/organisatie vertegenwoordigd is die binnen Herk-de-Stad actief is, kan dat.  Individuele 
leden dienen Herkenaar te zijn. 
  
Artikel 6 – algemene vergadering 
Personen die een politiek mandaat uitoefenen kunnen geen lid zijn. Niet akkoord: vervangen door: personen met 
een politiek mandaat kunnen lid worden maar hebben geen stemrecht. 
nieuw voorstel: gemeenteraadsleden kunnen geen lid zijn.  Motivatie: de welzijnsraad adviseert het college en bij 
uitbreiding de gemeenteraad. Indien gemeenteraadsleden lid zijn van de welzijnsraad adviseren zij dus zichzelf. 
Eenzelfde regeling wordt voorzien voor de nieuwe cultuuradviesraad en aangepast in de statuten van de raad van 
bestuur van de bib. Dit wordt ook zo voorgesteld door VVSG 
  
Artikel 7 – dagelijks bestuur 
  
§1 – Bestuursverkiezing 
  
De algemene vergadering verkiest het bestuur. Het bestuur bestaat uit minstens vijf leden en maximaal 15 leden . 
 
Stemming: 
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Met 12 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Noel 
Vandenrijt, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen), 7 
stemmen tegen (Lo Guypen, Wim Berden, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, 
Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gewijzigde statuten voor de nieuwe welzijnsraad goed te keuren . 
STATUTEN HERKSE WELZIJNSRAAD  
Artikel 1 – doel 
De Herkse welzijnsraad: 
-          Behandelt en behartigt alle aangelegenheden op gemeentevlak die te maken hebben met de situatie van 
senioren (= alle inwoners van Herk-de-Stad vanaf  60 jaar), mensen in kansarmoede en mensen met een 
beperking. Voor de doelgroep personen in kansarmoede en personen met een beperking is er geen leeftijdsgrens. 
-          Zoekt actief naar oplossingen voor knelpunten en noden van deze drie doelgroepen 
-          Bevordert overleg, samenwerking en coördinatie tussen alle mogelijke partners actief in het lokale 
welzijnswerkveld 
-          Adviseert het lokale bestuur zowel op verzoek als op eigen initiatief 
-          Kan indien nodig deskundigen raadplegen 
  
Artikel 2 – aansluitingsvoorwaarden 
§1. Een gemotiveerde aansluitingsaanvraag voor zowel een vereniging/organisatie/instelling als een individueel lid 
dient schriftelijk (e-mail) te gebeuren. 
§2. Aansluitingsvoorwaarden: 
-          Een vereniging/organisatie/instelling moet minstens gedurende één jaar een actieve werking in Herk-de-Stad 
kunnen aantonen. Mag een vereniging of afdeling ouderen van een politieke partij ook toetreden? 
-          Niet-georganiseerde individuele leden (=Herkenaren) die behoren tot één van de doelgroepen 
(ervaringsdeskundige) 
-          Niet-georganiseerde individuele leden (= Herkenaren) die beschikken over een zinvolle deskundigheid vanuit 
een opleiding, professionele ervaring, ervaring als vrijwilliger… 
Door hun toetreding verklaren de leden zich akkoord met de statuten. 
  
Artikel 3 – mandaat 
Een mandaat duurt zes jaar en loopt samen met de legislatuur van de gemeenteraad. 
De raad wordt opnieuw samengesteld binnen de zes maanden na de aanstelling van een nieuwe gemeenteraad. Er 
is geen beperking inzake het aantal opeenvolgende mandaten. 
Aan een mandaat komt een einde door: 
-          Persoonlijk schriftelijk ontslag aan te bieden 
-          Door intrekking van het mandaat door de afvaardigende vereniging/organisatie/instelling 
-          Door collectief ontslag van de hele raad 
-          Door het overlijden van het lid 
-          Door schrapping van het mandaat omwille van ernstige redenen door de raad zelf 
  
Artikel 4 – Zetel 
De zetel van de Herkse welzijnsraad  is gevestigd in dienstencentrum De Cirkel p.a. Diestsesteenweg 18 te 3540 
Herk-de-Stad. 
Agenda, verslagen en documenten zijn steeds ter inzage bij de verantwoordelijke ambtenaar. 
  
Artikel 5 – organen 
De Herkse welzijnsraad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. 
  
Artikel 6 – algemene vergadering 
§1. Samenstelling 
Stemgerechtigde leden 
-          één afgevaardigde per vereniging, organisaties of instelling actief in het lokale welzijnswerkveld rond één van 
de drie doelgroepen 
-          niet-georganiseerden die tot één van de doelgroepen behoren en/of er in actief zijn. 
Niet-stemgerechtigde leden: 
-          De verantwoordelijke schepen 
-          De verantwoordelijke ambtenaar 
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Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een gelijkwaardige verdeling tussen vertegenwoordigers van de 
verschillende doelgroepen, een goede verscheidenheid en een vertegenwoordiging van alle deelgemeenten. 
De algemene vergadering bestaat maximaal voor 2/3de uit personen van hetzelfde geslacht. 
Gemeenteraadsleden kunnen geen lid zijn. 
  
§2. Samenroeping 
De algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen. (verplichting op basis van nieuwe zorgdecreet) 
Die samenroeping gebeurt door het dagelijks bestuur 
Indien minstens 2/3de van de leden van de algemene vergadering hiervoor een verzoek indienen bij de voorzitter 
moet de algemene vergadering verplicht worden samengeroepen. 
§3. Beslissingen 
Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) doorslaggevend. 
  
Artikel 7 – dagelijks bestuur 
§1 – Bestuursverkiezing 
De algemene vergadering verkiest het bestuur. Het bestuur bestaat uit minstens vijf leden.  
Het bestuur kiest op haar beurt onder haar leden een voorzitter en ondervoorzitter 
Verslaggeving en administratieve opvolging gebeurt door de verantwoordelijke ambtenaar. 
§2 – Beslissingen 
Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) doorslaggevend. 
  
Artikel 8  - adviesverlening 
De adviesverlening verloopt via de spelregels zoals bepaald in de afsprakennota tussen gemeentebestuur en de 
erkende adviesraden. 
§1. Het lokale bestuur engageert zich om: 

• De welzijnsraad permanent, tijdig en volledig te informeren over zowel beleidskeuzes bij de opmaak van het 
gemeentelijk meerjarenplan als over beslissingen in het kader van een specifiek dossier. 

• Steeds de nodige informatie en documentatie ter beschikking te stellen om de welzijnsraad toe te laten zich 
een gedetailleerd beeld te vormen van de inhoud en de randvoorwaarden van het dossier; 

• De adviezen worden geagendeerd op het eerstvolgende  schepencollege en integraal opgenomen in de 
administratieve bundel van het dossier en toegevoegd aan de ontwerpbeslissing voor het schepencollege 
en/of de gemeenteraad; 

• Bij het niet of slechts deels volgen van de overgemaakte adviezen, een gemotiveerde afwijking op te nemen 
in de notulen van het schepencollege en/of de gemeenteraad; 

• Binnen een termijn van zes weken een gemotiveerd antwoord te geven op een advies en/of vraag van de 
raad. 

§2. De Herkse welzijnsraad engageert zich om : 

• Hun adviezen duidelijk te motiveren en eventuele minderheidsstandpunten mee te vermelden. Adviezen 
worden geformuleerd in een apart document; 

• Bij de uitwerking van adviezen rekening te houden met het algemeen belang; 

• Hun adviezen digitaal of schriftelijk te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van en te 
3540 Herk-de-Stad. Digitaal kan dit door een mail te sturen naar secretariaat@herk-de-stad.be EN de 
ambtenaar die instaat voor de administratieve ondersteuning van de raad; 

  
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: 
- diensthoofd De Cirkel, 
- afdelingshoofd Vrije Tijd. 
 

Cultuur 

13 Definitieve goedkeuring statuten nieuwe cultuuradviesraad. 
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Inhoudelijke motivering 

Gelet op de principiële goedkeuring van de statuten van de nieuwe cultuuradviesraad door het schepencollege van 
18 maart 2019; 
Overwegende dat het voorstel van statuten werd besproken tijdens twee gezamenlijke bestuursvergaderingen (27 
maart en 29 mei) van de cultuurraad en de raad van beheer van De Markthallen; 
Overwegende het positieve advies van de cultuurraad en de raad van beheer van De Markthallen; 
Overwegende dat er volgende vragen/bemerkingen zijn gemaakt: 
Artikel 2 – aansluitingsvoorwaarden 
§1. Een gemotiveerde aansluitingsaanvraag voor zowel een vereniging/organisatie/instelling als een individueel lid 
dient schriftelijk (e-mail) te gebeuren bij de gemeentelijke dienst cultuur. 
laatste zin artikel 2: "Door hun toetreding verklaren de leden zich akkoord met de statuten." wenst de raad te 
schrappen 
voorstel: zin behouden. Hoewel het enerzijds logisch is dat een lid de spelregels van zijn/haar organisatie 
aanvaardt, mag dit toch duidelijk vermeld worden. 
  
Artikel 3 – mandaat 
§2. Aan een mandaat komt een einde door: 
-          Persoonlijk schriftelijk ontslag aan te bieden aan de voorzitter van de raad 
-          Door intrekking van het mandaat door de afvaardigende vereniging/organisatie/instelling 
-          Door collectief ontslag  collectieve ontslagname van de hele raad 
-          Door het overlijden van het lid 
-          Door schrapping van het mandaat omwille van ernstige redenen door de raad zelf 
vraag: wat zijn ernstige redenen? Deze afweging dient de raad zelf te maken in eer en geweten. Wanneer is een 
gedrag van een lid zodanig storend dat het hij/zij niet langer kan behouden worden als lid. 
Artikel 4 – Zetel 
De zetel van de cultuuradviesraad  is gevestigd in het gemeenschapscentrum De Markthallen p.a.  Markt 2 te 3540 
Herk-de-Stad. 
Agenda, verslagen en documenten zijn steeds ter inzage bij de verantwoordelijke ambtenaar. 
vraag: wie is de bevoegde ambtenaar: het afdelingshoofd Vrije tijd of de cultuurfunctionaris.  Verantwoordelijke 
ambtenaar verwijst naar de ambtenaar als administratieve ondersteuning is toegevoegd aan de raad. In dit geval 
het diensthoofd cultuur/jeugd. 
vraag: artikel 6 (spelregels voor algemene vergadering) en 7 (spelregels dagelijks bestuur) te regelen via 
huishoudelijk reglement. Is dit dan de bevoegdheid nieuwe raad of zal de gemeenteraad zich hierover 
uitspreken?  Opstellen van een huishoudelijk reglement is een bevoegdheid van de raad zelf: het gaat om het 
(verder) vastleggen van interne spelregels i.f.v. een vlotte werking van de raad. 
Artikel 9 - adviesverlening 
De adviesverlening verloopt via de spelregels zoals bepaald in de artikels 4 en 5 van de afsprakennota tussen 
gemeentebestuur en de erkende adviesraden. 
vraag: artikel 9. De afsprakennota tussen gemeentebestuur en de erkende adviesraden. Indien het college de 
afsprakennota van 2015 wil aanhouden moet het dringend de inhoud aanpassen aan de nieuwe situaties.  Het 
nieuwe werkingskader noopt enkel tot een aanpassing van artikel 7 (financiële ondersteuning) van de 
afsprakennota. 
 
Stemming: 
Met 12 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Noel 
Vandenrijt, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen), 7 
stemmen tegen (Lo Guypen, Wim Berden, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, 
Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gewijzigde statuten van de nieuwe cultuuradviesraad goed te keuren. 
STATUTEN CULTUURADVIESRAAD 
Artikel 1 – doel 
De Herkse cultuuradviesraad: 
-          Behandelt en behartigt alle aangelegenheden op gemeentevlak die te maken hebben met het gemeentelijk 
cultuurbeleid 
-          Adviseert het lokale bestuur inzake het beheer van het gemeenschapscentrum 
-          Bevordert overleg, samenwerking en coördinatie tussen alle mogelijke partners actief in het lokale socio-
culturele werkveld 
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-          Adviseert het lokale bestuur zowel op verzoek als op eigen initiatief 
-          Kan indien nodig deskundigen raadplegen 
  
Artikel 2 – aansluitingsvoorwaarden 
§1. Een gemotiveerde aansluitingsaanvraag voor zowel een vereniging/organisatie/instelling als een individueel lid 
dient schriftelijk (e-mail) te gebeuren bij de gemeentelijke dienst cultuur. 
  
§2. Aansluitingsvoorwaarden: 
-          Een vereniging/organisatie/instelling moet minstens gedurende één jaar een actieve werking in Herk-de-Stad 
kunnen aantonen 
-          Niet-georganiseerde individuele leden moeten aantonen dat ze minstens gedurende één jaar op geregelde 
tijdstippen deelnemen aan activiteiten van het gemeenschapscentrum 
-          Niet-georganiseerde individuele leden moeten beschikken over een zinvolle deskundigheid vanuit een 
opleiding, professionele ervaring, ervaring als vrijwilliger… 
Door hun toetreding verklaren de leden zich akkoord met de statuten. 
  
Artikel 3 – mandaat 
§1. Een mandaat duurt zes jaar en loopt samen met de legislatuur van de gemeenteraad. 
De raad wordt opnieuw samengesteld binnen de zes maanden na de aanstelling van een nieuwe gemeenteraad. Er 
is geen beperking inzake het aantal opeenvolgende mandaten. 
§2. Aan een mandaat komt een einde door: 
-          Persoonlijk schriftelijk ontslag aan te bieden aan de voorzitter van de raad 
-          Door intrekking van het mandaat door de afvaardigende vereniging/organisatie/instelling 
-          Door collectieve ontslagname van de hele raad 
-          Door het overlijden van het lid 
-          Door schrapping van het mandaat omwille van ernstige redenen door de raad zelf 
  
Artikel 4 – Zetel 
De zetel van de cultuuradviesraad  is gevestigd in het gemeenschapscentrum De Markthallen p.a.  Markt 2 te 3540 
Herk-de-Stad. 
Agenda, verslagen en documenten zijn steeds ter inzage bij de verantwoordelijke ambtenaar. 
  
Artikel 5 – organen 
De cultuuradviesraad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. 
  
Artikel 6 – algemene vergadering 
§1. Samenstelling 
Stemgerechtigde leden 
-          één afgevaardigde per vereniging, organisatie of instelling actief in het lokale socio-culturele werkveld. 
-          niet-georganiseerden die voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden in artikel 2 §2. 
Niet-stemgerechtigde leden: 
-          De verantwoordelijke schepen 
-          De verantwoordelijke ambtenaar 
  
De algemene vergadering bestaat maximaal voor 2/3de uit personen van hetzelfde geslacht. 
Gemeenteraadsleden kunnen geen lid zijn van de cultuuradviesraad. 
  
§2. Samenroeping 
De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen. 
Die samenroeping gebeurt door het dagelijks bestuur. 
Indien minstens 2/3de van de leden van de algemene vergadering hiervoor een verzoek indienen bij de voorzitter 
moet de algemene vergadering verplicht worden samengeroepen. 
  
§3. Beslissingen 
Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) doorslaggevend. 
  
Artikel 7 – dagelijks bestuur 
§1 – Samenstelling 
De algemene vergadering verkiest het bestuur. Het bestuur bestaat uit minstens vijf leden en maximaal 15 leden. 
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Het bestuur kiest op haar beurt onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Verslaggeving en 
administratieve opvolging gebeurt door de verantwoordelijke ambtenaar. 
§2 – Beslissingen 
Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) doorslaggevend. 
  
Artikel 8 – beheer gemeenschapscentrum De Markthallen 
§1. Gemeenschapscentrum De Markthallen is een pluralistische instelling, werkzaam in één openbaar gebouw of in 
een als één geleid en samengeordend geheel van functionele openbare gebouwen, die de volgende doelstellingen 
gelijktijdig nastreeft : 
1)      het ter beschikking stellen van ruimten voor activiteiten van de verschillende culturele werksoorten, 
organisaties, bevolkingsgroepen, ideologische en filosofische strekkingen; 
2)      het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten waarin het kunstgebeuren een prioritaire rol vervult; 
3)      het bieden van ruimte voor ontmoetingen en contacten; 
4)      het begeleiden, ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van activiteiten in het 
gemeenschapscentrum en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en coördinatie in de culturele 
sector en tot ruimere samenwerkingsverbanden. 
  
§2. De Cultuuradviesraad en de directie van het gemeenschapscentrum hebben geen recht op tussenkomst in de 
programmering en de culturele inhoud van de activiteiten die plaatsvinden op initiatief van de gebruikers, behalve 
wat betreft de maatregelen die behoren tot het strafrecht, het sociaal recht, het belastingrecht, de economische 
reglementering en onverminderd de grondwettelijke waarborgen. 
§3. Om ideologische of filosofische redenen kan aan geen enkele groepering het gebruik van het 
gemeenschapscentrum voor culturele doeleinden worden ontzegd 
  
Artikel 9 - adviesverlening 
De adviesverlening verloopt via de spelregels zoals bepaald in de afsprakennota tussen gemeentebestuur en de 
erkende adviesraden. 
§1. Het lokale bestuur engageert zich om: 

• De cultuuradviesraad permanent, tijdig en volledig te informeren over zowel beleidskeuzes bij de opmaak 
van het gemeentelijk meerjarenplan als over beslissingen in het kader van een specifiek dossier. 

• Steeds de nodige informatie en documentatie ter beschikking te stellen om de cultuuradviesraad toe te laten 
zich een gedetailleerd beeld te vormen van de inhoud en de randvoorwaarden van het dossier; 

• De adviezen worden geagendeerd op het eerstvolgende  schepencollege en integraal opgenomen in de 
administratieve bundel van het dossier en toegevoegd aan de ontwerpbeslissing voor het schepencollege 
en/of de gemeenteraad; 

• Bij het niet of slechts deels volgen van de overgemaakte adviezen, een gemotiveerde afwijking op te nemen 
in de notulen van het schepencollege en/of de gemeenteraad; 

• Binnen een termijn van zes weken een gemotiveerd antwoord te geven op een advies en/of vraag van de 
raad. 

 §2. De cultuuradviesraad engageert zich om: 

• Hun adviezen duidelijk te motiveren en eventuele minderheidsstandpunten mee te vermelden. Adviezen 
worden geformuleerd in een apart document; 

• Bij de uitwerking van adviezen rekening te houden met het algemeen belang; 

• Hun adviezen digitaal of schriftelijk te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van en te 
3540 Herk-de-Stad. Digitaal kan dit door een mail te sturen naar secretariaat@herk-de-stad.be EN de 
ambtenaar die instaat voor de administratieve ondersteuning van de raad; 

  
  
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: 
-het diensthoofd cultuur/jeugd, 
-het afdelingshoofd Vrije tijd. 
 

14 Wijziging straatnaam van Trompetweg naar Trompetplein. 
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Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat in functie van de bouw van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang aan de ene kant en de 
uitbreiding van WZC Ocura aan de andere kant de huidige Trompetweg wordt heraangelegd; 
Overwegende dat de Trompetweg wordt verbreed zodat er, in verkeerstechnische, termen een woonerf ontstaat. 
Deze verbreding is noodzakelijk voor een veilige en comfortabele afhandeling van het verkeer waarbij er ook wordt 
voorzien in een kiss & ride –zone waar kinderen veilig kunnen worden afgezet en opgehaald. 
Overwegende dat op deze manier een “weg” ontstaat die even breed als lang is; 
Overwegende het voorstel om daarom de naam te wijzigen van Trompetweg naar Trompetplein; 
Overwegende het positieve advies van de cultuurraad; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet van 29 november 2002 ter bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen; 
Gelet op de werknota (1 april 2010) van de VVSG i.v.m. straatnaamgeving en huisnummering die volgende 
procedure voorziet bij een volledige wijziging van een bestaande straatnaam: 
- vaststellen van de noodzaak om de bestaande straatnaam te wijzigen 
- adviesvraag aan de cultuurraad 
- bepaling voorlopige naam door het schepencollege 
- voorlopige aanvaarding van de naam door de gemeenteraad 
- organiseren van een openbaar onderzoek via aanschrijven van betrokken bewoners en aanplakking 
- behandelen van bezwaren 
- definitieve goedkeuring door de gemeenteraad 
- informeren van bevoegde diensten (hulpdiensten, nutsmaatschappijen e.a.) 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
In te stemmen met de voorgestelde straatnaamwijziging van Trompetweg naar Trompetplein 
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 Omgeving 
- dienst Bevolking 
- Afdelingshoofd Vrije tijd. 
 

Buitenschoolse kinderopvang 

15 Aankoop meubilair nieuwbouw BKO Herk-de-Stad - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-8143. 

Feiten en context 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “aankoop meubilair nieuwbouw BKO Herk-de-Stad” een bestek met 
nr. 2019-8143 werd opgesteld door de Technische Dienst - Uitvoering; 
  
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:* Perceel 1 (kapstokken), raming: € 1.136,36 
excl. btw of € 1.375,00 incl. 21% btw;* Perceel 2 (zitbanken), raming: € 4.561,15 excl. btw of € 5.518,99 incl. 21% 
btw;* Perceel 3 (tafels stoelen en kasten), raming: € 14.369,19 excl. btw of € 17.386,72 incl. 21% btw;* Perceel 4 
(thema leefgroep 1 (kabouter/bos) ), raming: € 11.271,36 excl. btw of € 13.638,35 incl. 21% btw;* Perceel 5 
(podium), raming: € 3.420,66 excl. btw of € 4.139,00 incl. 21% btw;* Perceel 6 (wachtzaal), raming: € 812,37 excl. 
btw of € 982,97 incl. 21% btw;* Perceel 7 (leesopstelling - leefgroep 2), raming: € 543,80 excl. btw of € 658,00 incl. 
21% btw;* Perceel 8 (Speelhuisje), raming: € 1.235,35 excl. btw of € 1.494,77 incl. 21% btw; 
  
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.350,24 excl. btw of € 45.193,80 incl. 
21% btw; 
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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 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; 
  
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 investeringsbudget van 2019, op budgetcode 
0945-00/2210807/IE-12 (ACT-40); 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
 
Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-8143 en de raming voor de opdracht “aankoop meubilair 
nieuwbouw BKO Herk-de-Stad”, 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 € 37.350,24 excl. btw of € 45.193,80 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 investeringsbudget van 2019, op budgetcode 0945-00/2210807/IE-
12 (ACT-40). 
 
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 

• De coördinator van de BKO, Hildegarde Hermans. 
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Wonen in West-Limburg 

16 Goedkeuring van de subsidieaanvraag WWL 4.0. 

Inhoudelijke motivering 

Het huidige project WWL loopt 31/12/2019 af. Een nieuwe projectaanvraag zal ingediend worden bij Wonen-
Vlaanderen voor de periode 01/01/2020 tot 31/12/2025 voor een intergemeentelijke samenwerking tussen Lummen, 
Halen en Herk-de-Stad. De projectaanvraag moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. 
Een projectvoorstel werd op 17/05/2019 doorgestuurd naar Wonen-Vlaanderen.  
Op basis van het verkennend overleg van 24/05/2019 en de schriftelijke feedback van Wonen-Vlaanderen zal het 
projectvoorstel herschreven worden naar de definitieve projectaanvraag.  
 
De projectaanvraag moet ten laatste 30/06/2019 doorgestuurd worden naar Wonen-Vlaanderen, volgende 
documenten moeten voor 30/09/2019 doorgestuurd worden en kunnen daarom door de Gemeenteraad van 
september goedgekeurd worden: 
-    een kopie van de besluiten van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, waaruit het akkoord met de 
subsidieaanvraag blijkt;  
-    de ledenlijst van de stuurgroep die het project begeleidt en ondersteunt conform artikel 25;  
-    een bewijs van de oprichting van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, vermeld in deel 3, titel 3, van het 
decreet van 22 december 2017; 
 
Via de deelname aan de intergemeentelijke vereniging en via de goedkeuring van de subsidieaanvraag door de 
gemeenteraad verklaart elke deelnemende gemeente zich akkoord met de inhoud van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid en verbindt elke deelnemende gemeente zich tot het 
naleven en uitvoeren van de bepalingen ervan. 
 
Op 16 november 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit over het lokaal woonbeleid definitief goed. Dat 
besluit is op 1 januari 2019 in werking getreden. Hoofdstuk 4 bevat de nieuwe subsidieregeling voor IGS-projecten 
lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025, die overeenstemt met de nieuwe gemeentelijke beleids- en 
beheerscyclus. Die regeling vervangt de subsidieregeling van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 
“houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid”. Met deze Vlaamse subsidie 
wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om intergemeentelijk 
samen te werken met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid: 
1.    De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden 
2.    De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving 
3.    De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen. 
 
Daartoe moeten de deelnemende gemeenten een aantal verplichte activiteiten uitvoeren en ten minste tweemaal 
per werkingsjaar een lokaal woonoverleg organiseren waarop een aantal thema’s besproken worden. Zij kunnen 
desgewenst ook een aantal aanvullende activiteiten uitvoeren. Bij de uitvoering van het project moeten de 
gemeenten voor elk van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid bijzondere aandacht 
besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan transversale en bovenlokale thema's 
die raakpunten hebben met wonen. 
 
Het richtlijnenkader activiteiten lokaal woonbeleid wordt bijgevoegd. Er werd een onderscheid gemaakt in: 
-          Opdrachten voor alle gemeenten 
-          Bijkomende verplichte opdrachten voor gemeenten in een IGS 
-          Mogelijke aanvullende activiteiten 
 
Als bijlage het projectvoorstel met de gekozen aanvullende activiteiten. Deze werden reeds aangepast op advies 
van Wonen-Limburg, na het gesprek van 8 mei 2019, en doorgestuurd naar Wonen-Vlaanderen op 17/05/2019. Op 
24/05/2019 gaat het verkennend overleg door waarvan een verslag wordt opgemaakt door WWL en doorgestuurd 
naar Wonen-Vlaanderen. Het agentschap kan opmerkingen formuleren bij het verslag. In voorkomend geval bezorgt 
het agentschap het verslag met de opmerkingen binnen drie weken na de ontvangst aan WWL. Na de ontvangst 
van het verslag met de opmerkingen zullen de aanvullende activiteiten verder uitgeschreven worden zodat de 
projectaanvraag tijdig ingediend kan worden, waarbij deze ter bekrachtiging voorgelegd zal worden aan de 
gemeenteraad van september. 
Tijdens de zitting wordt akkoord gegaan tot toevoeging van hetvolgende aan Artikel 2: 'aan te passen aan de 
bemerkingen van Wonen Vlaanderen op basis van het projectvoorstel'. 
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Wettelijke motivering 

Besluit van de Vlaamse regering over het Lokaal Woonbeleid van 16 november 2018, 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; zoals gewijzigd; 

Financiële impact 

Het subsidiebedrag van het project is gelijk aan de subsidie voor de verplichte activiteiten, eventueel verhoogd met 
de subsidie voor de aanvullende activiteiten. De subsidie wordt berekend op basis van een puntensysteem, waarbij 
een subsidiepunt overeenstemt met 12.000 euro per werkingsjaar. 
Het bedrag, wordt jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de indexatieparameters die de Vlaamse Regering 
hanteert bij de opmaak van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. 
Voor een IGS met een werkingsgebied van 3 gemeenten (Lummen, Halen en Herk-de-Stad) bedraagt de subsidie 
voor de verplichte activiteiten vijf subsidiepunten, cumulatief te verhogen met een toeslag op basis van het aantal 
gemeenten binnen het werkingsgebied met minimaal 2.500 en maximaal 5.000 private huishoudens van 1 
subsidiepunt. In het totaal bedraagt de subsidie zes subsidiepunten of 72.000 euro per werkingsjaar. 
De subsidie voor de aanvullende activiteiten wordt berekend als een percentage van de subsidie voor de verplichte 
activiteiten (5%), op basis van een weging van de aanvullende activiteiten die in het activiteitenpakket van het 
project worden opgenomen. 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het geformuleerde projectvoorstel en met de aanvullende 
activiteiten. Dit projectvoorstel zal als basis dienen voor de projectaanvraag voor de verder zetting van het project 
Wonen in West-Limburg onder de nieuwe subsidieregeling, met de opdracht aan WWL om de acties verder uit te 
schrijven en de projectaanvraag tijdig in te dienen, waarbij deze ter bekrachtiging voorgelegd zal worden aan de 
gemeenteraad van september. 
     
Artikel 2 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast de voorliggende projectaanvraag aan te passen aan de 
bemerkingen van Wonen Vlaanderen op basis van het projectvoorstel, het tijdig in te dienen bij de Vlaamse 
overheid en het ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad in september.     
 
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: 
·         het gemeentebestuur van Lummen 
·         het gemeentebestuur van Halen 
·         de projectcoördinator van WWL. 
 

17 Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht 
betreffende de oprichting van de intergemeentelijke vereniging Wonen 
in West-Limburg tussen de gemeenten: Halen, Herk-de-Stad en 
Lummen. 

Feiten en context 

Het besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid, van kracht sinds 1 januari 2019. 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 40 e.v. 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikelen 388 e.v. betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking. 

Inhoudelijke motivering 

Het huidige project WWL loopt 31/12/2019 af. 
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Een nieuwe projectaanvraag zal ingediend worden bij Wonen-Vlaanderen voor de periode 01/01/2020 tot 
31/12/2025 voor een intergemeentelijke samenwerking tussen Lummen, Halen en Herk-de-Stad. 
  
De projectaanvraag moet ten laatste 30/06/2019 doorgestuurd worden naar Wonen Vlaanderen. Volgende 
documenten moeten uiterlijk 30/09/2019 bezorgd worden:  
-    een kopie van de besluiten van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, waaruit het akkoord met de 
subsidieaanvraag blijkt;  
-    de ledenlijst van de stuurgroep die het project begeleidt en ondersteunt conform artikel 25;  
-    een bewijs van de oprichting van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, vermeld in deel 3, titel 3, van het 
decreet van 22 december 2017; 
  
De projectaanvraag werd ter principiële goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Het ontwerp werd aan Wonen Vlaanderen voorgelegd tijdens een verkennend overleg op 24/05/2019. Na de 
schriftelijke feedback van Wonen-Vlaanderen wordt het projectvoorstel herschreven naar de definitieve 
projectaanvraag. 
 
 
De huidige intergemeentelijke samenwerking WWL loopt 31/12/2019 af. In de nieuwe projectaanvraag treedt de 
stad Halen weer toe. Een nieuwe statutaire overeenkomst dient bijgevolg afgesloten te worden. Via de deelname 
aan de intergemeentelijke vereniging en via de goedkeuring van de subsidieaanvraag door de gemeenteraad 
verklaart elke deelnemende gemeente zich akkoord met de inhoud van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 
november 2018 over het lokaal woonbeleid en verbindt elke deelnemende gemeente zich tot het naleven en 
uitvoeren van de bepalingen ervan. 
Overwegende dat de participerende gemeenten Halen en Lummen deze overeenkomst eveneens agenderen op 
hun gemeenteraden van 24 juni 2019. 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De "OVEREENKOMST MET STATUTAIRE DRAAGKRACHT betreffende de oprichting van de intergemeentelijke 
vereniging Wonen in West-Limburg tussen de gemeenten: Halen, Herk-de-Stad en Lummen", goed te keuren. 
Artikel 2. 
Burgemeester Bert Moyaers en algemeen directeur wnd Nathalie Creten te machtigen deze overeenkomst te 
ondertekenen in naam van het stadsbestuur Herk-de-Stad. 
Artikel 3. 
Dit raadsbesluit besluit conform het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 kenbaar te maken aan het 
publiek (art. 286) en de toezichthoudende overheid (art. 330). 
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: 

• het gemeentebestuur Lummen, 

• het stadsbestuur Halen, 

• de projectcoördinator Wonen West-Limburg. 
 

Staf 

Projecten 

18 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: invoering van 
een woonerf in de Trompetweg / Trompetplein. 

Feiten en context 



37 
 

Overwegende dat naar aanleiding van de bouw van een nieuwe buitenschoolse Kinderopvang en de bouw van het 
nieuw woonzorgcentrum van Ocura aan weerzijden van de Trompetweg deze verbindingsstraat werd heraangelegd. 
Overwegende dat via de Trompetweg in de toekomst bedienings- en toeleveringsverkeer moet mogelijk zijn voor het 
woonzorgcentrum en de kinderopvang terwijl doorgaand verkeer tussen de Guldensporenlaan en de N2 onmogelijk 
mag zijn en de zwakke weggebruiker op dit wegvak met pleinfunctie prioritair is. 
Overwegende dat de Trompetweg – te hernoemen naar Trompetplein -  ontworpen is op basis van de structuur van 
een woonerf, waarin de zwakke weggebruiker centraal staat. Centraal tussen de BKO en Ocura is een groenplein 
met buffervoorziening gelegen dat wordt afgeschermd van de rijweg door middel van een haag. De rijweg is 
toegankelijk voor een vrachtauto met een lengte van 10.40m. Ter hoogte van de BKO zijn parkeerplaatsen 
gesitueerd om het afzetten en ophalen van kinderen mogelijk te maken. Nabij de uitgang van het gebouw van Ocura 
zijn op de rijweg opstelstroken ingetekend ten behoeve van de ontsluiting ervan. 
  

 
  
Overwegende dat de wegcode volgende bepalingen bevat betreffende het verkeer in woonerven (art. 22bis): 

Binnen de woonerven en de erven: 

  F12a      F12b 
                          
1° mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken : spelen zijn er eveneens 
toegelaten; 
2° mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij 
stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het 
verkeer niet nodeloos belemmeren; 
3° is de snelheid beperkt tot 20 km per uur; 
4° a) is het parkeren verboden, behalve : 

-       op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere 
kleur en waar de letter P aangebracht is; 
-       op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. 

    b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld 
worden. 

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; 
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Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
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 omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het bericht van 25 april 2019 van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid waarbij de meldingsplicht via 
aanvullendereglementen@mow.vlaanderen vervalt en de aanvullende reglementen via het digitaal loket van ABB 
moeten verlopen. 
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft. 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Op de Trompetweg, te hernoemen naar Trompetplein, wordt van de kruising met de Guldensporenlaan tot aan de 
aantakking met de parking van het sportcomplex Herkules / scholengroep Sint-Martinus een woonerf afgebakend. 
Het begin en einde van het woonerf worden aangeduid met de verkeersborden F12a en F12b. 
  
Artikel 2. 
Dit aanvullend reglement wordt gemeld via het digitaal loket van het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
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 lokale Politie Limburg Regio Hoofdstad; 
-       de heer Griffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt; 
-       de heer Griffier bij de Politierechtbank te Hasselt; 
-       AWV - district 
-       HVZ Zuid-West Limburg, post Herk-de-Stad en de dienst 100 
-       Spoedgevallen AZ Diest 
-       Spoedgevallen Jessaziekenhuis 
-       de Lijn, 
-       de Dienst Communicatie 
-       de Technische Dienst – Uitvoering. 
 

19 Toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal ("Cipal"). 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat Cipal tot doel heeft "de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en 
communicatietechnologie ten behoeve van haar deelnemers"; 
Gelet op de rechten verbonden aan het lidmaatschap van Cipal, o.m. op het vlak van medezeggenschap en 
inspraak in het door Cipal gevoerde beleid en op het vlak van het mede-eigenaarschap van de activa van Cipal; 
Overwegende dat door de toetreding tot Cipal de stad Herk-de-Stad mee kan genieten van de schaalvoordelen die 
gegenereerd worden door samenwerking op ICT-vlak tussen talrijke lokale besturen; 
Overwegende dat de stad Herk-de-Stad door toetreding o.m. zal kunnen genieten van de gunstigere 
(kostendelende) tarieven voor deelnemers inzake de dienstverlening van Cipal op het vlak van informatieveiligheid; 
Overwegende dat een intergemeentelijk samenwerkingsverband als publiek rechtspersoon een betere garantie 
biedt op het vlak van het verzekeren van de continuïteit van de aangeboden diensten; 
Overwegende dat de toetreding tot Cipal voor de stad Herk-de-Stad mogelijkheden schept om de werking van de 
gemeente efficiënter, rationeler en sneller te laten verlopen; 
Overwegende dat na onderzoek overeenkomstig art. 420 DLB blijkt dat een toetreding tot Cipal aangewezen is; 

mailto:aanvullendereglementen@mow.vlaanderen
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Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 en art. 41 inzake 
de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van Cipal van 31 januari 2019; 

Financiële impact 

Overwegende dat aan de stad Herk-de-Stad bij de voorgenomen toetreding overeenkomstig artikel 13 van de 
statuten van Cipal éénmalig een kapitaalplaatsing zal worden gevraagd van 3.250,00 EUR, na aanvaarding door de 
algemene vergadering van Cipal van het lidmaatschap; dat deze kapitaalplaatsing overeenkomt met het aantal 
inwoners, zoals opgenomen in de meest recente publicatie van het Belgisch Staatsblad, zijnde 12632 vermenigvul-
digd met 0,25 en afgerond naar een hoger honderdvijfentwintigtal; 
Overwegende dat door deze kapitaalplaatsing de stad Herk-de-Stad 26 aandelen zal verwerven; 
  

BEREKENING AANTAL AANDELEN EN BEDRAG 

DEELNEMERSCHAP CIPAL DV 

    

Aantal inwoners 12.632 

Per inwoner: € 0,25 

Theoretische bijdrage: € 3.158,00 

    

Één aandeel is: € 125,00 

Theoretisch aantal aandelen: 25,26 

    

Aantal aandelen afgerond naar boven: 26,00 

Éénmalige bijdrage: € 3.250,00 

 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1.            
De statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal goed te keuren. 
Artikel 2.            
Toe te treden tot deze vereniging, voor de duur van haar bestaan (2027 - verlengbaar). 
Artikel 3.           
De voorziene kapitaalplaatsing van 3250,00 EUR te doen - na opvraging door Cipal - en daartoe de nodige gelden 
uit te trekken op de begroting. 
Artikel 4.            
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit toetredingsbesluit over te maken aan Cipal. 
Artikel 5.             
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 
 

Secretariaat 

20 Vereffening Toerisme Midden Limburg - voorstel oplossing in der 
minne tussen gemeenten Heusden-Zolder, Lummen, Halen en Herk-de-
Stad. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de raadsbeslissing van Herk-de-Stad van 11 maart 2013 om niet over te gaan tot de verlenging van de 
projectvereniging Toerisme Midden-Limburg; 
Overwegende dat de andere deelnemende gemeentes, Heusden-Zolder, Halen en Lummen eenzelfde beslissing 
namen; 
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Overwegende dat ingevolge de beslissingen van de deelnemende gemeentes de IPV, om niet te verlengen, deze 
van rechtswege in vereffening was vanaf 15 maart 2013 (eindtermijn in de akte van oprichting); 
Gelet op de aanstelling van meester Peter Rombouts als vereffenaar door de raad van bestuur in haar vergadering 
van 20 maart 2013; 
Overwegende dat in 2014 een onderzoek gestart werd naar meester Rombouts wegens verduistering van gelden 
van zijn cliënten; 
Gelet op het feit dat meester Rombouts werd opgevolgd door meester Gielen, aangesteld in opvolging van meester 
Rombouts, bij beschikking van de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, afd. Hasselt, dd. 26.03.2015; 
Gelet op het door meester Gielen opgemaakte eindverslag en de overlegvergadering tot bijsturing van dit 
eindverslag, met de deelnemende gemeentes (Halen, Lummen en Heusden-Zolder); 
Overwegende dat ingevolge deze overlegvergadering een nieuw vereffeningsverslag werd opgesteld, dat nog 
steeds onjuistheden bevatte; 
Gelet op de beslissing van het college van 21 augustus 2017 tot niet goedkeuring van het vereffeningsverslag van 
de vereffenaar meester Gielen; 
Overwegende de door meester Gielen, ingevolge de gemaakte opmerkingen, bijgebracht tussentijds verslag 
vereffeningsverrichtingen samen met een toelichting, waar de vastgestelde tekortkomingen werden geremedieerd; 
Overwegende dat uit het verslag blijkt dat de vereffening deficitair zal zijn en het eindsaldo a rato dient gedragen te 
worden door de vier deelnemende gemeenten; 
 
Overwegende dat terzake dient te worden verwezen naar het tussentijds verslag van de vereffeningsverrichtingen 
van meester Anne Catherine Gielen dd. 22.11.2017, welk deel uitmaakt van deze beslissing. 
Overwegende dat Heusden-Zolder zich aan deze verplichting wenste te onttrekken en de gemeenten Halen, Herk-
de-Stad en Lummen in een gezamenlijk brief het bestuur van Heusden-Zolder lieten weten dat zij statutair en 
decretaal verplicht zijn hun financiële verplichtingen bij de vereffening na te komen; 
Gelet op het overleg van 2 mei 2018 waarbij de tussentijdse verslag inzake de vereffeningsverrichtingen werd 
besproken en toegelicht; 
Overwegende het verdwenen actief door de verduistering van gelden door de gewezen vereffenaar meester 
Rombouts, de lopende procedure voor de correctionele rechtbank en de burgerlijke partij stelling namens de 
deelnemende gemeenten in de IPV toerisme Midden-Limburg in vereffening. 
Overwegende dat bijkomend de gemeente Heusden-Zolder bij schrijven van 22 mei 2018 na het genoemde overleg 
een standpunt heeft ingenomen tussen te komen in het passief tot beloop van 1/4; 
Overwegende dat de deelname in de IPV bij de oprichting werd vastgesteld als volgt: 
- Lummen met 14 660 inwoners: 20,9% 
- Herk-de-Stad met 12 658 inwoners: 18,12 % 
- Halen met 9 509 inwoners: 13,58% 
- Heusden-Zolder met 33 135 inwoners: 47,34%; 
Overwegende dat dergelijk voorstel uiteraard een verbetering is ten aanzien van hun initiële standpunt en natuurlijk 
beter is dan de volledige tussenkomst te moeten derven; 
Overwegende indien de gemeente zou akkoord gaan, er tussen de drie andere partners bijkomend 
overeengekomen dient te worden hoe de overige 75% van het deficiet wordt verdeeld, hetzij elk 1/4 dan wel volgens 
het aantal inwoners (zoals de bijdrage bij de oprichting werd vastgesteld); 
 
Overwegende dat op een overleg tussen vertegenwoordigers van de gemeenten Halen, Lummen en Herk-de-Stad 
een voorstel van dading naar de raad zou geformuleerd worden waarbij het deel dat niet door Heusden-Zolder 
wordt ten laste genomen zal verdeeld worden in 3 gelijke delen; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40 en 41. 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, zoals 
gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 

Financiële impact 

Overwegende dat kan verwacht worden dat de vereffening deficitair is en dat Herk-de-Stad zal dienen deel te 
nemen in de kosten; 
Overwegende dat het totale passief volgens het tussentijds vereffeningsverslag wordt geraamd op 64 317,457 euro. 
Overwegende dat dit een tussentijds verslag betreft waarbij een aantal kosten niet werden ingevuld enerzijds 
(erelonen, interesten van openstaande schulden,...) en dat dit bedrag dan ook derhalve een voorlopig bedrag betreft 
en pas definitief zal bepaald worden bij in het afsluitend vereffeningsverslag; 
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Overwegende dat volgens het tussentijds verslag van vereffening concreet een volgende verdeling van het passief 
wordt voorgesteld: 
Heusden-Zolder : 16 079,11 euro 
Herk-de-Stad: 16 456,44 euro 
Halen: 13 536,47 euro 
Lummen: 18 244,43 euro. 
 
Overwegende dat elke gemeente haar schuld volgens deze raming alvast wenst te voldoen via de vereffenaar die 
vervolgens de onderscheiden schulden zal aanzuiveren; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
In te stemmen met het voorstel van de gemeente Heusden-Zolder tot oplossing in der minne om bij te dragen voor 
een vierde deel in het passief van de IPV Toerisme Midden-Limburg, zoals thans geraamd in het tussentijds verslag 
van de vereffenaar Meester Anne-Catherine Gielen en zoals zal bepaald worden in het nog definitief op te stellen 
eindverslag van de vereffenaar. 
Artikel 2. 
In te stemmen met het voorstel om het cijfermatig verschil tussen de tussenkomst van Heusden-Zolder en de drie 
andere deelnemende gemeentes Halen, Herk-de-Stad en Lummen te verdelen elk voor 1/3de. 
Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen, de algemeen directeur en de financieel directeur te machtigen de 
advocaat-vereffenaar te provisioneren met een bedrag tot betaling van het passief van de vereffening zoals 
geraamd in het tussentijds verslag van de vereffeningsverrichtingen van 5 december 2017 en het college te 
mandateren de voorgestelde verdeling van het deficit te formaliseren. 
Artikel 4. 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van de vereffening in 
samenspraak met de gemeentes Heusden-Zolder, Lummen en Halen en de advocaat-vereffenaar. 
 
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 gemeente Lummen, 
-de gemeente Halen, 
-De gemeente Heusden-Zolder. 
 

21 Kennisname hersamenstelling adviesorganen in navolging van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019 aanleiding geeft tot aanduiding van 
afgevaardigden vanuit de politieke fracties in de verschillende raden van beheer of bestuur van navolgende 
organisaties: 
  

-          Commissie Beeldende Kunsten                                              6      politieke 
vertegenwoordigers                             
-          Marktcommissie                                                                   6     politieke 
vertegenwoordigers                       
-          Verkeerscommissie                                                              6      politieke 
vertegenwoordigers                        
-          Commissie ter bescherming persoonlijke levenssfeer              6      politieke vertegenwoordigers   

        -          Gecoro                                                                              6      politieke vertegenwoordigers 
 
Beslissing: 
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Artikel 1. 
Kennis te nemen van de ingediende kandidaturen vanuit de zes fracties. 
  
Artikel 2. 
Navolgende heren aan te duiden als afgevaardigden in de Commissie beeldende kunsten: 
sp.a: Sofie De Waele 
Open VLD: Martine Van Cauteren 
CD&V: Toon Durwael 
N-VA: Danny Jamers 
NIEUW: Lo Guypen 
Groen: Maarten Weyters 
  
Artikel 3. 
Navolgende heer en dames aan te duiden als afgevaardigde in Marktcommissie: 
sp.a: Evi Appeltans 
Open VLD: Jimmy Graulus 
CD&V: Erik Evens 
N-VA: Nele Verstrepen 
NIEUW: - 
Groen: Gunter De Ryck 
  
Artikel 4. 
Navolgende heren aan te duiden als afgevaardigden in de Verkeerscommissie: 
sp.a: Guido Ector 
Open VLD: Philippe Tips 
CD&V: Wim Hayen 
N-VA: Michel Laenen 
NIEUW:Wim Berden 
Groen: Gunter De Ryck 
  
Artikel 5. 
Navolgende heren en dames aan te duiden als afgevaardigden in de Commissie ter bescherming persoonlijke 
levenssfeer: 
sp.a: Geert Frederickx 
Open VLD: Ludo Graulus 
CD&V: Erik Evens 
N-VA: Katrien Vanerum 
NIEUW: - 
Groen: Maarten Weyters 
  
Artikel 6. 
Navolgende heren en dames aan te duiden als waarnemers in Gecoro: 
sp.a: Bert Moyaers 
Open VLD: Philippe Tips 
CD&V: Marijke Berden 
N-VA: Karolien Grosemans 
NIEUW: Domien Bertels 
Groen: Dirk Willems 
  
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: 
-          Bart Bastijns – de Commissie bescherming persoonlijke levenssfeer; verkeerscommissie & Gecoro, 
-          Wilfried Raemaekers – de Commissie beeldende kunsten, 
-          Tony Gijsens – marktcommissie. 
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22 Limburg.net. Algemene en bijzondere algemene vergadering op 27 juni 
2019. Aanduiding afgevaardigden in de algemene vergadering. 
Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten. 

Feiten en context 

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 ‘DLB’). 
  
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 8 mei 2019 tot goedkeuring van de agenda van 
de algemene vergadering van Limburg.net van donderdag 27 juni 2019 om 18 uur, met volgende agendapunten:   
  
1)    Welkom door de voorzitter 
2)    Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
3)    Jaarrekening 2018 / Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders / Verslag van de commissaris 
(454 DLB, art. 40 statuten) 
4)    Activiteitenverslag 2018 
5)    Kwijting aan de bestuurders (art. 454 DLB, art. 40 statuten) 
6)    Kwijting aan de commissaris (art. 454 DLB, art. 40 statuten) 
7)    Benoeming afgevaardigden met raadgevende stem in de raad van bestuur (art. 440,§ 4 DLB en art. 21 
Statuten) 
8)    Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten) 
9)    Aanpassing kapitaal aan de evolutie van het bevolkingscijfer (art. 9 statuten) 
10) Ondernemingsplan 2019-2025 (art. 459 DLB) en principiële beslissing inzake uitrol van een uniform 
inzamelsysteem binnen Limburg.net. 
11) Vastleggen presentiegelden (art. 27 statuten) 
12) Varia 
  
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te 
weigeren .  
  
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 27 maart 2019 tot goedkeuring van de agenda 
van de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van donderdag 27 juni 2019 om 19.15 uur, met volgende 
agendapunten:   
1)    Welkom door de voorzitter 
2)    Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 Statuten) 
3)    Vaststellingen verzoeken tot verlenging (art. 423 §2 Decreet over het Lokaal Bestuur) 
4)    Wijziging artikel 6 van de statuten van Limburg.net, waarbij de bestaansduur van Limburg.net wordt verlengd 
met 18 jaar tot 9/11/2037 
  
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de agenda te weigeren; 
  
Overwegende dat – gezien de aard van de agendapunten - de gemeenteraad een inhoudelijke beslissing voor punt 
3 en 4 moet nemen; 
  
Overwegende dat de bestaansduur van Limburg.net afloopt op 9 november 2019 (artikel 6 Statuten); 
  
Overwegende artikel 423 DLB dat stelt dat na afloop van de statutair bepaalde duur de dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging opeenvolgende keren verlengd kan worden voor een termijn die telkens niet langer 
mag zijn dan 18 jaar; 
  
Overwegende het tweede lid van artikel 423 DLB dat stelt dat de gewone meerderheid van het totale aantal 
deelnemers - en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het aantal 
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deelnemende gemeenten - de laatste AV vóór het verstrijken van de duur, tot de verlenging kan beslissen met een 
drievierdemeerderheid van de stemmen; 
  
Overwegende het onderzoek inzake de verlenging, zoals opgenomen in de motiveringsnota in bijlage, waaruit blijkt 
dat het voor de gemeente aangewezen is om haar deelname bij Limburg.net te verlengen; 
  
Overwegende dat op grond van de hierin opgesomde redenen, de gemeente een verzoek tot verlenging van 
deelname bij Limburg.net formuleert; 
  
Overwegende dat een beslissing van de verlenging zich vertaalt in een aanpassing van artikel 6 van de Statuten 
waarbij de bestaansduur van Limburg.net wordt verlengd met 18 jaar tot 9/11/2037; 
Gelet op het raadsbesluit van 11 maart houdende de aanduiding van de effectief en plaatsvervangend 
afgevaardigde in de algemene vergadering van Limburg.net voor de legislatuur 2019-2024; 
Gelet op kandidatuurstelling van: 
- de heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9/3 - 3540 Herk-de-Stad om aangeduid te worden als plaatsvervangend 
afgevaardigde in de algemene vergadering van Limburg.net voor de legislatuur 2019-2024; 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat op naam van: 
- de heer Jimmy Graulus 13 stemmen werden uitgebracht tot aanduiding als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
algemene vergadering van Limburg.net voor de legislatuur 2019-2024; 
  
  
  
 
Stemming: 
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming. 
19 stembrieven worden in de bus gevonden: 
13 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 6 onthoudingen. 
19 stembrieven worden in de bus gevonden: 
Jimmy Graulus bekomt 13 ja-stemmen. 
Jimmy Graulus heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De heer Mark Vanleeuw, Lepelstraat 25/1 - 3540 Herk-de-Stad blijft behouden als effectief afgevaardigde in de 
algemene vergadering van Limburg.net voor de legislatuur 2019-2024, beslist bij raadsbesluit van 11 maart 2019. 
Artikel 2. 
De heer Jimmy Graulus, Diestsestraat 9/3 - 3540 Herk-de-Stad wordt aangeduid als plaatsvervangend 
afgevaardigde in de algemene vergadering van Limburg.net voor de legislatuur 2019-2024 en de aanduiding van de 
plaatsvervangend afgevaardigde beslist bij raadsbesluit van 11 maart 2019 wordt opgeheven. 
Artikel 3. 
De agendapunten van de Algemene Vergadering van donderdag 27 juni 2019 van de Opdrachthoudende 
Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd. 
Artikel 4. 
De agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 27 juni 2019 van de opdrachthoudende vereniging 
Limburg.net wordt goedgekeurd. 
Artikel 5. 
De gemeente verwijst naar de uitgebreide motiveringsnota in bijlage op grond waarvan zij beslist het lidmaatschap 
van de gemeente bij Limburg.net te verlengen (zie artikel 3 van de agenda van de BAV van Limburg.net dd. 
27/6/2019). 
Artikel 6. 
Goedkeuring / niet goedkeuring van de wijziging van artikel 6 van de statuten van Limburg.net, waarbij de 
bestaansduur van Limburg.net verlengd wordt met 18 jaar tot 9/11/2037 (zie artikel 4 van de agenda van de BAV 
van Limburg.net dd. 27/6/2019). 
Artikel 7. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 
het in kennis stellen van onderhavig gemeenteraadsbesluit, inclusief de motiveringsnota bij punt 4, aan de 
opdrachthoudende vereniging. 
Artikel 8. 
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Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 
het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift in 
tweevoud aan Limburg.net. 
 

23 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. 
  
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’). 
  
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 het raadsbesluit van 11 maart 2019 houdende de voordracht van een effectief en plaatsvervangend 
afgevaardigde voor het algemeen comité van Limburg.net; 
  
Gelet de vraag om voor de algemene vergadering en voor het algemeen comité van Limburg.net niet dezelfde 
personen aan te duiden; 
  
Gelet op het feit dat de heer Mark Vanleeuw de effectief afgevaardigde blijft in de algemene vergadering en dus niet 
kan voorgedragen worden als plaatsvervangend afgevaardigde in het algemeen comité; 
  
Gelet op de kandidatuurstelling om aangeduid te worden als plaatsvervangend afgevaardigde voor het Algemeen 
Comité van Limburg.net: 

• de heer Bert Moyaers, Schopstraat 58 - 3540 Herk-de-Stad 
  
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat op naam van: 

• de heer Bert Moyaers 12 stemmen 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. 
 
Stemming: 
Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot geheime stemming. 
19 stembrieven worden in de bus gevonden: 
12 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 6 onthoudingen en 1 ongeldig. 
19 stembrieven worden in de bus gevonden: 
Bert Moyaers bekomt 12 ja-stemmen. 
Bert Moyaers heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen. 
 
Beslissing: 
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Artikel 1. 
De gemeente Herk-de-Stad behoudt de voordracht bij raadsbesluit van 11 maart 2019 van de heer Guido Ector, 
Stevoortweg 123 - 3540 Herk-de-Stad (schepen) als effectief afgevaardigde voor het Algemeen Comité van 
Limburg.net voor de legislatuur 2019-2024. 
Artikel 2. 
De gemeente Herk-de-Stad draagt de heer Bert Moyaers, Schopstraat 58 - 3540 Herk-de-Stad (burgemeester) voor 
als vaste plaatsvervanger voor het algemeen comité van Limburg.net voor de legislatuur 2019-2024 en de 
voordracht van de vaste plaatsvervanger bij raadsbesluit van 11 maart 2019 wordt opgeheven. 
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. 
 

24 Fluvius Limburg. Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 25 
juni 2019. Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten. 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 
Fluvius Limburg; 
Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven van 2 mei 2019 werd opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Limburg die op 25juni 2019 plaatsheeft in Hogeschool 
PXL, Elfde Liniestraat 24 te 3500 Hasselt; 
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de stad per brief van 2 mei 2019 overgemaakt werd; 
Gelet op het artikel 432, alinea3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op het raadsbesluit van 18 februari 2019 houdende de aanduiding van de effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Limburg voor de rest van de 
gemeentelijke legislatuur; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 25 juni2019: 
1.Kennisneming verslagen Fluvius Limburg (Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media) van de raad van bestuur en 
van de commissaris over het boekjaar 2018. 
2.Goedkeuring van de jaarrekening Fluvius Limburg (Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media) afgesloten op 
31december 2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 
3.Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 
commissaris Fluvius Limburg (Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media) met betrekking tot het boekjaar 2018. 
4.Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende verenigingen (Inter-energa, Inter-aqua 
en Inter-media) tijdens de vorige 6 jaren en het ondernemingsplan 2019-2024 van Fluvius Limburg. 
5.Statutaire benoemingen. 
6.Statutaire mededelingen. 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op 25juni 2019 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel1 van onderhavige beslissing. 
Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, ter attentie van het 
secretariaat(in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be 
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25 Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer (OSM)/ Statutaire 
algemene vergadering op 27 juni 2019. Goedkeuring agenda en in te 
nemen standpunten. 

Feiten en context 

Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad een vennoot is in de Opdrachthoudende vereniging Schulens meer; 
Gelet op de e-mail van 13 mei 2019 met de uitnodiging voor de statutaire algemene vergadering van de 
Opdrachthoudende vereniging Schulens meer die zal plaatsvinden op 27 juni 2019 om 20uur in het vergaderlokaal 
van het Schulensmeer; 
Gelet op de agenda van deze algemene vergadering: 

1. Goedkeuring ontwerpverslag 
2. Jaarverslag voorzitter 
3. Jaarrekening per 31 december 2018 
4. Verslag van de commissaris-revisor 
5. Kwijting bestuurders 
6. Voorstel budgetwijziging 
7. Rondvraag 

Overwegende dat bij raadsbesluit van 18 februari 2019 de effectief en plaatsvervangend afgevaardigde voor de 
algemene vergadering werd aangeduid voor de legislatuur 2019-2024; 
Overwegende dat de gemeenten vennoten respectievelijk navolgende aandelen bezitten: 
-          de gemeente Halen 78 aandelen 
-          de gemeente Herk-de-Stad 97 aandelen 
-          de gemeente Lummen 112 aandelen; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de Omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing 
van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de statuten van OSM; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingen worden de agendapunten van de algemene vergadering 
van OSM van 27 juni 2019 goedgekeurd. 
Artikel 2. 
De afgevaardigden in de algemene vergadering van OSM van 27 juni 2019 (of op iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te mandateren om te stemmen op basis van de vermeldingen in artikel 1 
van dit besluit. 
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: 
- OSM; 
- de afgevaardigden. 
 

26 Gemeentelijke Holding NV in vereffening. Algemene vergadering op 26 
juni 2019. Kennisname agendapunten. 
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Inhoudelijke motivering 

Gelet op de uitnodiging op 17 mei 2019 voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in 
vereffening op 26 juni 2019 om 14u in de Bluepoint Brussels Business Centre, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel; 
Gelet op de agenda van de algemene vergadering: 
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2018 tot en met 31.12.2018. 
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2018 - 31.12.2018 door de vereffenaars. 
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2018 tot en met 31.12.2018 inclusief 
beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kom worden 
afgesloten. 
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2018 tot en met 
31.12.2018. 
5. Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris. 
6. Stemming over de benoeming van de commissaris. 
7. Vraagstelling. 
Overwegende dat overeenkomstig de wettelijke regels terzake alle punten van de agenda, behoudens de 
benoeming van de commissaris louter ter kennisname worden meegedeeld aan de algemene vergadering en dus 
niet ter stemming worden voorgelegd; 
Overwegende dat, volgens artikel 17 van de statuten,  de ondertekende volmacht uiterlijk 19 juni 2019 dient bezorgd 
te worden aan de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening; 
Overwegende dat de gemeenteraad doorgaat op 24 juni 2019 waardoor de datum voor het insturen van de 
volmacht nl. 19 juni 2019 niet haalbaar is; 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening 
op 26 juni 2019. 
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 Gemeentelijk Holding NV - in vereffening, 
- de afgevaardigden. 
 

27 Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 

 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van : 
- de notulen van de raad van bestuur van Inter-energa van 11 maart 2019, 
- de notulen van de raad van bestuur van Inter-aqua van 12 maart 2019, 
- de notulen van de raad van bestuur van Inter-media van 13 maart 2019, 
- de notulen van de raad van bestuur van Infrax van 18 maart 2019. 
 

28 Kennisname syntheseverslagen activiteiten 2018 Inter-aqua, Inter-
media en Inter-energa. 

 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van het : 
- syntheseverslag activiteiten 2018 Inter-aqua, 
- syntheseverslag activiteiten 2018 Inter-media, 
- syntheseverslag activiteiten 2018 Inter-energa. 
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29 Kennisname briefwisseling. 

Feiten en context 

Er zijn geen kennisgevingen van de briefwisseling gericht aan de voorzitter. 
 
Beslissing: 
 
 

Bijkomend agendapunt 

30 Aanvullend agendapunt N-VA-fractie. Academie Haspengouw. 

Feiten en context 

Wij vernemen dat de werking tussen de Haspengouwse Academie en ons stadsbestuur stroef verloopt. Het 
stadsbestuur hekelt de communicatie, het werkingskader en het gebrek aan afspraken. Er is volgens hen 
onvoldoende opvolging van de dagelijkse werking, inschrijvingen, huisvesting, expo’s en concerten. Het bestuur zou 
een nieuwe samenwerking op poten willen zetten met de academie van Hasselt en dit al vanaf academiejaar 2019-
2020. 
  
In dit kader heeft onze fractie enkele vragen: 
  
- De stad Sint-Truiden heeft de te vernieuwen samenwerkingsovereenkomst toegelicht. Klopt het dat dit bestuur 
deze overeenkomst niet zal verlengen? 
- Waarop baseert het schepencollege zich om de werking van de Haspengouwse Academie zo scherp in vraag te 
stellen? 
- Hoeveel (Herkse) kinderen/jongeren/volwassenen volgen een cursus aan de Haspengouwse Academie? 
- De vernieuwde samenwerking met de Hasseltse Campus Go Next zou al dit jaar ingaan. Hoe ver staan de 
onderhandelingen? 
- Is de Haspengouwse Academie op de hoogte van het feit dat de samenwerkingsovereenkomst niet verlengd 
wordt? 
- Er is ook sprake van een nieuwe locatie in de Sint-Martinusscholen. Hoever staan de gesprekken hier? 
Gelet op de antwoorden gegeven op deze vragen door schepen Mark Vanleeuw op vraag van schepen Bart 
Gruyters; verontschuldigd: 
De lokale werking van Academie Haspengouw is, wat ons betreft, voor verbetering vatbaar. Wij missen op dit 
moment vooral een duidelijk aanspreekpunt. Noden & behoeften stromen moeizaam door, de communicatie 
verloopt ongeordend (bv. bij de organisatie van toonmomenten en de jaarlijkse proclamatie).  Beetje chaos 
eigenlijk.Tot slot kan ook de algemene communicatie en promotie beter. 
Deze zaken zijn in het verleden herhaalde malen aangekaart. Zowel via de bevoegde schepen in de raad van 
beheer als via rechtstreekse gesprekken met de directie. Tot op heden evenwel zonder structureel resultaat. 
De intergemeentelijke overeenkomst valt samen met een gemeentelijke legislatuur. De vernieuwing van deze 
overeenkomst leek ons het gepaste moment om onze opties te bekijken. In dat kader hebben we inderdaad zelf 
contact genomen met de Stad Hasselt omdat zij als enige in de omgeving eveneens over een intergemeentelijke 
samenwerking voor zowel Beeld als Muziek & Woord beschikken. Een eventuele overstap is pas ten vroegste 
mogelijk vanaf het schooljaar 2020-2021. 
Inmiddels is er eveneens een onderhoud aangevraagd bij de Stad Sint-Truiden met de bedoeling de net vermelde 
problemen opnieuw te bespreken met het oog op snelle structurele verbeteringen.  Vanuit de academie ontvingen 
wij ook een voorstel om in Herk-de-Stad een lokale coördinator (aanspreekpunt) aan te stellen. 
De huisvesting in het voormalige schoolgebouw aan de Diestsesteenweg is al een aantal jaren een zorgenpunt. 
Hoewel wij als stad steeds alle gevraagde aanpassingen en opknapwerken hebben uitgevoerd, blijft het een oud 
gebouw dat niet meer aanpasbaar is aan een aantal hedendaagse normen. 
We hebben een eerste constructief gesprek gehad met de nieuwe directie van de Herkse gemeenschapsschool. Er 
zijn mogelijkheden om de werking van de academie terug onder te brengen in hetzelfde gebouw waarvan we jaren 
geleden nog gebruik hebben gemaakt. Door de jaren heen zijn de klassen voorzien van nieuwe ramen, werd er een 
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nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst en werd één gang volledig gerenoveerd. Een grondige vernieuwing van de 
toiletten staat nog op het programma. Kortom op basis van dit eerste bezoek biedt deze locatie perspectief. 
Er is nog geen definitieve keuze gemaakt inzake de locatie maar met de huidige kaarten die op tafel liggen maakt 
GO een goede kans maakt om ons te overtuigen. 
Wij wensen echter ook het gesprek aan te gaan met de Sint-Martinusscholen. Dit gesprek is voorzien voor 
donderdag 27 juni a.s. 
Het aantal personen die een cursus volgen aan de Haspengouwse Academie wordt geschat op 270. 
 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vragen van de N-VA-fractie en de antwoorden hierop gegeven door schepen Mark 
Vanleeuw. 
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