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Zitting van de gemeenteraad 09 september 2019 
 

Aanwezig Paul Buekers, Voorzitter 

Bert Moyaers, Burgemeester 

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

Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter 

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

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Jessie Schrijvers, Raadslid 

Afwezig / 

 
DE GEMEENTERAAD 

  
In toepassing van artikel 21 en 31 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
worden navolgende agendapunten toegevoegd, namens de N-VA - fractie:  
1. Vervangen TL-verlichting door LED in gemeentelijke gebouwen 
2. Het uitrollen van de UITPAS   
3. European Disability Card  
4. Aanstelling algemeen directeur  
5. Fietsenstalling in de Zoutbrugstraat  
6. Hondenlosloopweide Olmenhof  
7. Graveren en labelen van fietsen  
Bijkomende punten worden behandeld na de afhandeling van de gewone agenda van de openbare zitting. 

 
Openbaar 

Vorig verslag 

1 Goedkeuring vorig verslag. 

Bert Moyaers, Burgemeester is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Feiten en context 

De verslagen van 24 juni 2019 en 1 juli 2019 worden zonder opmerkingen aanvaard. 
 
Beslissing: 
 
 

Grondgebiedszaken 

Milieu 
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2 Goedkeuring intentieverklaring om de Herk & Mombeekvallei te 
ontwikkelen als blauwgroene levensader van Haspengouw en als 
voorbeeld van Integraal waterbeleid. 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren (RLHV) een voorstel van actieprogramma 
voor de Herk & Mombeekvallei heeft uitgewerkt, waarbij wordt gestreefd naar een goede ecologische toestand van 
deze beekvalleien door in te zetten op: 

• Beekstructuurherstel: hermeandering, oeverafschuining, bevordering van het zelfreinigend vermogen van 
de waterlopen. 

• De verbetering van vlotte vismigratie. 

• Het opzetten van oeverzoneprojecten en landschapsherstel om zo erosie en de inspoeling van pesticiden 
en nutriënten te voorkomen. 

• Kennisoverdracht, communicatie en draagvlakvorming. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het feit dat de gemeente Herk-de-Stad gevraagd wordt onderstaande intentie - samen met alle andere 
Herk & Mombeekgemeenten - te onderschrijven:  
“Samen ijveren we om de Herk- en Mombeekvallei te ontwikkelen als blauwgroene levensader van Haspengouw en 
uit te bouwen als voorbeeld van Integraal waterbeleid.  Het doel is om deze valleisystemen, samen met alle actoren 
van het buitengebied, verder uit te bouwen als natuurlijke klimaatbuffers tegen verdroging, overstromingen, erosie 
en dit van bron tot monding.” 
Overwegende dat de vallei van Herk en Mombeek op Vlaams niveau is aangeduid als topprioriteit voor het behalen 
van de Europese Kaderrichtlijn water; 
Gelet op het feit dat valleisystemen cruciaal zijn in het behalen van onze klimaatdoelstellingen, niet enkel om de 
klimaatschokken (droogte en overstromingen) op te vangen, maar ook voor de captatie van CO2; 
Gelet op het feit dat enkele jaren geleden werd gestart met het Strategisch project Herk & Mombeek, waarbinnen 
een reeks pilootprojecten werden uitgevoerd dankzij de samenwerking met diverse partners zoals de provincie, 
gemeentebesturen, natuurbeheerders, watering De Herk, private landeigenaren, landbouwers en het 
Bekkensecretariaat Demer; dat daarnaast er ook heel wat nieuwe projectideeën werden voorbereid en afgetoetst 
naar haalbaarheid/draagvlak voor deze twee Haspengouwse beekvalleien; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering inzake Water-Land-Schap, een programma van de VLM dat zich richt 
op het oplossen van problemen met water in landelijke gebieden, waarin het Project Herk & Mombeek als beste 
voorbeeldproject beoordeeld werd en bijgevolg goedgekeurd als Landinrichtingsproject door de Vlaamse Regering 
op 5 april 2019; dat er hierdoor ook Vlaamse subsidies werden binnengehaald; 
Overwegende dat ook de volgende partners gevraagd werden mee deze intentie te onderschrijven: alle Herk- & 
Mombeekgemeenten (Alken, Wellen, Kortessem, Borgloon, Heers, Tongeren, St Truiden, Nieuwerkerken, 
Diepenbeek en Herk De Stad), Vlaanderen (VMM, VLM, departement Landbouw & Visserij en agentschap Natuur & 
Bos), Provincie Limburg, Bekkensecretariaat van de Demer, Watering De Herk, Onderzoeksinstellingen PCFruit en 
PIBO-Campus, Boerenbond, Natuurpunt, LimburgsLandschap, Limburgse Milieu koepel en Landelijk Vlaanderen; 
Gelet op het feit dat het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren instaat voor de overkoepelende coördinatie 
en minstens 1x per jaar deze partners samenbrengt en terugkoppelt inzake de algemene voortgang van dit Integraal 
Project Herk & Mombeek; 
Overwegende dat volgende acties voor de gemeente Herk-de-Stad werden gedefinieerd: 
1)      Habitatherstel kamsalamander in kader van LIFE DELTA 
2)      Landschapsinrichting vallei van de Herk 
Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad kan instaan voor logistieke ondersteuning en inzet van haar 
communicatiekanalen richting brede publiek; 
Overwegende dat de actie ‘landschapsinrichting vallei van de Herk’ het herstellen van KLE tussen de zone Herk- 
de-Stad en Stevoort inhoudt; dat hier geen specifieke locaties voor zijn aangeduid, maar dat het de bedoeling is dat 
particuliere eigenaars die herstelacties rond KLE willen uitvoeren bij het RLHV terecht kunnen voor een bijdrage en 
de uitvoer; 
Overwegende dat het RLHV voor deze actie samen met de eigenaar zal bekijken wat er moet gebeuren en dit ook 
zal uitvoeren volgens volgende regeling: het RLHV draagt 70% van de kosten en de particulier betaalt de 30% 
resterende kosten; 
Overwegende dat het Charter na goedkeuring zal worden ondertekend door alle partijen op 30 september 2019, 
tijdens de 6de Demerdag op het Kokima Kasteel in Kortessem; 
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Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Financiële impact 

Gelet op het feit dat er voor de acties 1 en 2 voor Herk-de-Stad geen expliciete financiering van de gemeente 
gevraagd wordt; 
 
Stemming: 
Met 16 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Martine Van 
Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Gunter De Ryck), 6 onthoudingen (Lo Guypen, Wim Berden, Karolien 
Grosemans, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Akkoord te gaan met de ondertekening van een charter tussen alle Herk- en Mombeekgemeenten, het Regionaal 
Landschap Haspengouw & Voeren, Vlaanderen (VMM, VLM, departement Landbouw & Visserij en agentschap 
Natuur & Bos), Provincie Limburg, Bekkensecretariaat van de Demer, Watering De Herk, Onderzoeksinstellingen 
PCFruit en PIBO-Campus, Boerenbond, Natuurpunt, LimburgsLandschap, Limburgse Milieu koepel en Landelijk 
Vlaanderen onder voorbehoud van de opname van Herk-de-Stad in de projecten PDPO en Waterlandschap 
(biodiverse fruitteelt  klimaatbestendig). 
Tevens akkoord te gaan met de volgende intentie die in het charter zal worden onderschreven: 
“Samen ijveren we om de Herk- en Mombeekvallei te ontwikkelen als blauwgroene levensader van Haspengouw en 
uit te bouwen als voorbeeld van Integraal waterbeleid.  Het doel is om deze valleisystemen, samen met alle actoren 
van het buitengebied, verder uit te bouwen als natuurlijke klimaatbuffers tegen verdroging, overstromingen, erosie 
en dit van bron tot monding.” 
Artikel 2. 
Akkoord te gaan om voor logistieke ondersteuning te zorgen en de inzet van alle gemeentelijke 
communicatiekanalen richting brede publiek. 
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 RLHV, Daaleindestraat 2 te 3720 Kortessem 
-          De dienst Leefmilieu 

Motivering onthouding 

Raadsleden Wim Berden en Tim Raskin verantwoorden hun onthouding als volgt: 
Ik ga akkoord met het onderschrijven van het volledig doelstellingsproject maar ik ben het niet eens met de 
opschortende voorwaarde. 
 
Fractieleider Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van N-VA als volgt: 
We staan achter het project maar zijn ongerust over de strakke formulering van de opschortende voorwaarde voor 
de deelname. 
 
Raadslid Lo Guypen wenst zijn onthouding niet te motiveren. 
 

TD-P 

3 Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's opdracht 
“Architectuuropdracht - Renovatie Amandinahuis ”. 

Feiten en context 
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Gelet op het beheersplan van het Amandinahuis opgemaakt door de firma Arat architecten, Fraikinstraat 71 te 2200 
Herentals 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Architectuuropdracht - Renovatie Amandinahuis ” een bestek met 
nr. 2019-8274 werd opgesteld door de Technische Dienst - Planning; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 119.008,26 excl. btw of € 143.999,99 incl. 
21% btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid 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 2017, op budgetcode 
0729-00/6640030/IE-62 (actie GBB-CBS); 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-8274 en de raming voor de opdracht 
“Architectuuropdracht - Renovatie Amandinahuis ”, opgesteld door de Technische Dienst - Planning. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 119.008,26 excl. btw of € 143.999,99 incl. 
21% btw. 
Artikel 2. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3. 
College van burgemeester en schepenen duidt de aan te schrijven architecten aan. 
Artikel 4. 
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De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 0729-00/6640030/IE-
62 (actie GBB-CBS). 
Artikel 5. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 

• de Technische Dienst – planning, 

• de Dienst Financiën. 
 

Vrije Tijd 

Cultuur 

4 Definitieve goedkeuring straatnaamswijziging van Trompetweg naar 
Trompetplein. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de straatnaamswijziging van Trompetweg naar 
Trompetplein; 

Wettelijke motivering 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019 waarbij de straatnaamswijziging van Trompetweg naar 
Trompetplein voorlopig werd aangenomen; 
Gelet op het decreet van 29 november 2002 ter bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen; 
Gelet op de werknota van 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 wijzigingen 
- 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 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De straatnaamswijziging van Trompetweg naar Trompetplein definitief 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: 

• afdelingshoofd Vrije Tijd 

• dienst burgerzaken 

• dienst omgeving 

• WZC Ocura. 
 

5 Goedkeuring nieuwe overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds 
Kunstonderwijs Academie Haspengouw Beeld & Podium. 
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Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de looptijd van de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst voor de werking van de 
Academie Haspengouw samenvalt met een gemeentelijke legislatuur; 
Overwegende het voorstel van nieuwe overeenkomst dat werd overgemaakt door de Stad Sint-Truiden als 
inrichtende macht; 
Overwegende dat er op vrijdag 28 juni 2018 een constructief overleg was met de Stad Sint-Truiden als inrichtende 
macht waarbij de bestaande knelpunten i.v.m. praktische organisatie en communicatie zijn besproken; 
Overwegende dat de afspraak werd gemaakt aanvullend op deze intergemeentelijke overeenkomst wordt voorzien 
in een aparte afsprakennota tussen Sint-Truiden en Herk-de-Stad met de bedoeling te voorzien in een transparante 
structuur en duidelijke communicatielijnen; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 9 september 2013 waarbij de bestaande intergemeentelijke 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeentes Geetbets, Gingelom, Halen, Heers, Herk-de-Stad, Landen, 
Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Zoutleeuw voor de werking van de Academie Haspengouw werd verlengd; 
Gelet op de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst van 2001 (verlengd in 2007 en 2013); 
 
Stemming: 
Met 21 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi 
Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter 
De Ryck), 1 onthouding (Karolien Grosemans) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1.  
De nieuwe overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Academie Haspengouw Beeld en Podium 
goed te keuren: 
Overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Academie Haspengouw Beeld en Podium 
  
 Tussen de hierna vermelde lokale overheden, vertegenwoordigd zoals nader aangeduid, is overeengekomen een 
Interlokale Vereniging op te richten volgens de toepasselijke bepalingen van het decreet van Lokaal Bestuur van 22 
december 2017, inzonderheid artikel 2 en inzonderheid artikelen 392 tot en met 395 en het decreet betreffende het 
deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018. 
    de stad Sint-Truiden 
vertegenwoordigd door Bert Stippelmans voorzitter van de gemeenteraad en Kathleen Bergoets algemeen 
directeur, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ……………………. (datum); 
     de gemeente Geetbets  
vertegenwoordigd door Kris Swinnen, voorzitter van de gemeenteraad en Hermans Stiers, algemeen directeur, in 
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ……………………. (datum); 
     de gemeente Gingelom,  
vertegenwoordigd door Patrick Lismont, voorzitter van de gemeenteraad en Marcel Houbey, algemeen directeur, in 
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ……………………. (datum); 
     de stad Halen,  
vertegenwoordigd door Tom Adriaens, voorzitter van de gemeenteraad en Ingrid Vrancken,  algemeen directeur, in 
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ……………………. (datum); 
     de gemeente/ Heers,  
vertegenwoordigd door Heidi Pirlotte, voorzitter van de gemeenteraad en Ivo Carlens, algemeen directeur, in 
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ……………………. (datum); 
     de stad Herk-de-Stad  
vertegenwoordigd door Paul Buekers, voorzitter van de gemeenteraad en Nathalie Creten, wnd. algemeen 
directeur, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ……………………. (datum); 
     de stad Landen,  
vertegenwoordigd door Frank Stevens, voorzitter van de gemeenteraad en Kitty Bottu, algemeen directeur, in 
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ……………………. (datum); 
     de gemeente Nieuwerkerken,  
vertegenwoordigd door Dries Deferm, voorzitter van de gemeenteraad en Evi Jans, algemeen directeur, in 
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ……………………. (datum); 
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     de stad Zoutleeuw 
vertegenwoordigd door Jos Ceyssens, voorzitter van de gemeenteraad en Sandra Blockx, wnd. algemeen directeur, 
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ……………………. (datum); 
  
Voormelde partijen hebben de inhoud van deze overeenkomst met statutaire draagkracht vastgesteld als volgt: 
  

Titel 1: Naam, doel, zetel, beherende gemeente, duur, opzeg, 
toetreding 
  

Art. 1 Naam 
 De Interlokale Vereniging draagt de naam “Interlokale Vereniging Academie Haspengouw, Beeld en Podium”.   
 Art. 2 Doel 
 §1.De Interlokale Vereniging Academie Haspengouw Beeld en Podium heeft als doelstelling om binnen de 
krijtlijnen van de onderwijsregelgeving, de organisatie van de academie Haspengouw Beeld/Podium) met inbegrip 
van haar vestigingsplaatsen optimaal af te stemmen op de lokale noden en deze vorm van onderwijs zo toegankelijk 
en bereikbaar mogelijk aan te bieden in de deelnemende gemeenten. Hieruit kunnen eventueel gemeentelijke en 
intergemeentelijke activiteiten en projecten voortvloeien. 
 §2.Alle vestigingsplaatsen maken pedagogisch en administratief deel uit van de academie Haspengouw 
Beeld/Podium met als schoolbestuur het gemeentebestuur van de stad Sint-Truiden. 
De hoofdvestigingsplaats van de academies zijn gevestigd op het volgende adres: Gorsemweg 55/57- 3800 Sint-
Truiden (beeld) en Gazometerstraat 5 – 3800 Sint-Truiden (Podium) 
 §3.Ten opzichte van andere initiatieven die men concurrentieel zou kunnen noemen ten aanzien van het 
aanwezige deeltijds kunstonderwijs (DKO) op het eigen grondgebied, engageren de deelnemende 
gemeenten zich duidelijk ten gunste van onderhavig samenwerkingsverband. Het betreft hier niet de creatieve 
vakantiewerkingen en andere ad hoc, creatieve activiteiten die door de gemeentes of met steun van de gemeentes 
worden georganiseerd. 

Art. 3 Zetel, beherende gemeente 
 §1.De stad Sint-Truiden wordt aangeduid als beherende gemeente. De beherende gemeente staat in voor het 
financieel en personeelsbeheer DKO van de Interlokale Vereniging. 
De beherende gemeente vertegenwoordigt de Interlokale Vereniging in rechte. 
  
§2.De zetel van de Interlokale Vereniging Academie Haspengouw Beeld/Podium wordt gevestigd op Kazernestraat 
13, 3800 Sint-Truiden. 
  
 Art. 4 Duur, verlening, opzegmogelijkheid, toetreding 
  
§1.De Interlokale Vereniging wordt opgericht vanaf het schooljaar 2019-2020 tot en met het schooljaar 2024-2025. 
§2.De stilzwijgende verlenging van de overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten. Om de zes jaar zullen de 
gemeenteraden zich dus moeten uitspreken over de verdere samenwerking. 
§3.Een tussentijdse opzegging van een uittreding van een individuele gemeente uit de Interlokale Vereniging is 
uitdrukkelijk uitgesloten 
Uittreding kan enkel op 1 september mits de uittreding aangetekend wordt meegedeeld aan de andere 
deelnemende gemeenten en aan de voorzitter van het beheerscomité en dit 1 jaar vóór het verstrijken van de 
overeenkomst (30 juni 2024). De mededeling tot uittreding moet gebaseerd zijn op een beslissing van de 
gemeenteraad van de uittredende gemeente. 
 §4.Toetreding kan enkel bij gelegenheid van het vernieuwen van de overeenkomst en rekening houden met een 
maximum van 8 gemeentes en de beherende gemeente in het totaal dus 9 partners. 
  

Titel 2: Beheerscomité – samenstelling en werking 
  

Art. 5 Samenstelling 
§ 1.Er wordt een beheerscomité opgericht. 
§ 2.Door elke gemeenteraad wordt een effectief lid en een plaatsvervangend lid afgevaardigd voor het 
beheerscomité. Deze afgevaardigden dienen deel uit te maken van het college van burgemeester en schepenen. 
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De leden van het beheerscomité worden afgevaardigd voor de periode van een legislatuur, onverminderd de 
mogelijkheid van de gemeenteraden het mandaat van hun vertegenwoordigers in te trekken en onverminderd de 
beëindiging van rechtswege van het mandaat van de leden van het beheerscomité zodra zij hun betreffende 
politieke mandaat verliezen. De leden blijven evenwel lid van het beheerscomité tot het moment dat er in hun 
vervanging is voorzien. In geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden duiden de deelnemende 
gemeenten in de eerste drie maanden volgend op het jaar van de verkiezingen de nieuwe bestuurders aan. Zij 
treden aan vanaf het ogenblik van hun aanstelling. 
§3.De directeurs van de academies worden naar het beheerscomité uitgenodigd als deskundige. Hij/zij hebben 
geen stemrecht. 
§4.Het beheerscomité kan andere deskundigen uitnodigen op haar vergaderingen. Zo kan de schepen zich laten 
bijstaan van de verantwoordelijke ambtenaar voor het deeltijds kunstonderwijs. Zij hebben evenwel geen stemrecht. 
Hun aanwezigheid wordt in het verslag vermeld. 
  
 Art. 6 Werking 
§1.Het beheerscomité houdt minstens drie zittingen per kalenderjaar op een gezamenlijk afgesproken datum en zo 
vaak als het belang van de Interlokale Vereniging het vereist. 
§2.Het beheerscomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin ze de organisatie van haar werkzaamheden 
vastlegt (wijze van samenroepen, wijze van vergaderen, plaats van de vergaderingen, wijze van goedkeuring van 
de verslagen). 
§3.De vertegenwoordiger van de beherende gemeente neemt de rol van voorzitter van het beheerscomité op. De 
directeurs van de academie -in beurtrol- zijn secretaris van het beheerscomité. 
§4.Het beheerscomité neemt beslissingen omtrent adviezen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is 
het voorstel verworpen. De gewone meerderheid wordt gevormd uit de helft van de leden plus één. Bovendien moet 
telkens minstens de afgevaardigde van het schoolbestuur aanwezig zijn. 
Indien de vergadering niet voldoende aanwezigen telt, wordt een datum vastgelegd voor een nieuwe vergadering, 
minstens één week later. De volgende vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezigen. De aanwezigheid van 
een afgevaardigde van het schoolbestuur blijft evenwel van toepassing. 
§5.Elke deelnemende gemeente beschikt over één stem in het beheerscomité. 
§6.Van elke vergadering van het beheerscomité wordt een verslag opgemaakt dat wordt gedateerd en ondertekend 
door de voorzitter en mede ondertekend door de directeurs. De goedgekeurde notulen met alle documenten 
waaraan de notulen refereren, worden bijgehouden op de zetel van de Interlokale Vereniging. Een afschrift van de 
notulen wordt bezorgd aan de deelnemende gemeentebesturen alwaar ze ter inzage liggen van de 
gemeenteraadsleden op het secretariaat van de deelnemende gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen 
inzake de openbaarheid van bestuur. 
§7.Om de informatieverstrekking en de doorstroming van beleids- en actieplannen beter te realiseren bepaalt het 
beheerscomité in haar huishoudelijk reglement ook een overleg- en communicatiemodel op ambtelijk niveau: 
-       de bevoegde lokale ambtenaren worden telkens samen met de verantwoordelijke schepenen uitgenodigd op 
het beheerscomité (cfr artikel 5 §4) en ontvangen ook het verslag; 
-       een technische overleg kan door de directeurs telkens nodig worden samengeroepen met de technische 
diensten en de interne en externe preventieadviseurs; 
-       in geval van een doorlichting of de opvolging van een doorlichting kan er door de algemeen directeur van de 
stad Sint-Truiden een vergadering belegd worden met de algemeen directeurs van de gemeenten van de Interlokale 
Vereniging.  
  

Titel 3: Beheerscomité – bevoegdheden 
  

Art. 7 
§1.Binnen het beheerscomité wordt overleg gepleegd over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. 
§2.Het beheerscomité formuleert adviezen ten behoeve van het schoolbestuur inzake 

• de organisatie van het DKO; 

• een rationele spreiding van het onderwijsaanbod; 

• de aanwending van het lestijdenpakket; 

• het gevoerde personeelsbeleid; 

• eventuele retributie; 

• infrastructuur, uitrusting en didactisch materiaal en investeringen. 
  
§3.Daarnaast heeft het beheerscomité de volgende taken: 

• vaststellen van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité 
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• vaststellen van het ontwerp van FMP met beleidsplan voor het komende kalenderjaar waarin de 
doelstellingen en activiteiten voor het volgende kalenderjaar zijn opgenomen 

• vaststellen van de ontwerpjaarrekening en het jaarverslag van de Interlokale Vereniging 

• ter goedkeuring voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeentebesturen van enerzijds het 
ontwerp van FMP  samen met het beleidsplan en anderzijds de ontwerpjaarrekening samen met het 
jaarverslag 

• formuleren van adviezen met betrekking tot de wijziging van deze overeenkomst. 
  

Art. 8 
Onverminderd de taken die aan het beheerscomité van de Interlokale Vereniging zijn toegewezen, blijft het 
schoolbestuur verantwoordelijk voor haar onderwijsinstelling(en) en voor de personeelsleden die zij heeft 
aangesteld. 
  

Titel 4: Inbreng van de deelnemers en wijze waarop deze inbreng 
wordt beheerd 
  

Art. 9 Financiële inbreng 
§1.Elke deelnemende gemeente doet jaarlijks een financiële inbreng aan de beherende gemeente van de 
Interlokale Vereniging ten behoeve van de werking van de Interlokale Vereniging Academie Haspengouw. Deze 
financiële inbreng bestaat uit een: 

1. vaste bijdrage: 3500 euro per gemeente en per academie; 
2. variabele bijdrage: 

1. 250 euro per klas in beeldende en audiovisuele kunst; 
2. 250 euro per graad in de domeinen muziek, woord-drama en dans. 

Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. 
  
§ 2 De vaste bijdrage van 3500 euro per gemeente en per academie wordt door de stad Sint-Truiden   aangewend 
voor de globale organisatie en administratieve kosten met betrekking tot het inrichten van het deeltijds 
kunstonderwijs Academie Haspengouw maar onder meer ook voor de realisatie van: 

• Het opstellen van een globaal preventieplan door de preventie-adviseur van de beherende gemeente op 
basis van de rapporteringen van de deelnemende gemeentes (zie art.26) 

• terugbetaling van de kilometervergoedingen van het werk-werk verkeer van de leerkrachten 
  
De variabele bijdrage wordt binnen de doelstelling van de Interlokale Vereniging gebruikt voor: 

1. Frankeringskosten 
2. Beheers- en werkingskosten van de informatica 
3. Kosten voor beroepsopleiding personeel 
4. Documentatie en abonnementen 
5. Prestaties van derden o.a. drukwerk 
6. Gebruiks- en verbruiksgoederen nodig voor de opleiding van de leerlingen (aangepast aan de opleidingen 

en de leerplannen) 
7. Auteurs- en naburige rechten, erelonen en vergoedingen voor optredens 
8. Presentiegelden voor examenjury’s 
9. Receptie- en representatiekosten 
10. Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik 
11. Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik 
12. Verzekeringen leerlingen en personeel 
13. Prijsuitdelingen 
14. Aankoop en onderhoud van muziekinstrumenten 
15. Andere administratiekosten 
16. Aankleding en presentatiemateriaal 

  
§3.De beherende gemeente neemt de werkingsmiddelen die ze als subsidie ontvangt van het ministerie van 
Onderwijs en Vorming, op als inkomsten in het algemene budget van beherende gemeente van de Interlokale 
Vereniging. 
§4. De beherende gemeente neemt desgevallend de ontvangen retributies voor het volgen van deeltijds 
kunstonderwijs en voor de huur van muziekinstrumenten op als inkomsten in het algemene budget van de 
beherende gemeente van de Interlokale Vereniging 
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Art. 10 Infrastructuur en didactisch materiaal 
§1. Elke deelnemende gemeente staat voor de vestigingsplaats(en) op zijn grondgebied in voor: 

1. geschikte en voldoende lokalen die beantwoorden aan de voorwaarden inzake bewoonbaarheid, hygiëne en 
veiligheid zoals bepaald in de onderwijsregelgeving; 

2. het nodige didactisch materiaal en de nodige schooluitrusting die beantwoorden aan de specifieke 
technische en pedagogische eisen voor het organiseren van kwaliteitsvol onderwijs, met name : 

• voor het domein Beeldende en audiovisuele kunsten: in elk klaslokaal een schoolbord, een afsluitbare kast, 
een wastafel met stromend water, voldoende tafels en stoelen aangepast aan de doeleinden en de 
vereisten van de aangeboden opleidingen in dit domein. 

• voor het domein Muziek: in elk klaslokaal een schoolbord, spiegel, geluidsinstallatie, voldoende 
muzieklessenaars en schoolmeubilair en in minstens twee klaslokalen bovendien een piano. 

• voor het domein Woordkunst-drama: aangepast podium (indien van toepassing), geluidsinstallatie en alle 
rekwisieten nodig voor de aangeboden opleidingen in het domein Woordkunst-drama. 

• voor het domein Dans: conform de infrastructuurnormen opgenomen in de regelgeving; 
1. een functionele inrichting van de vestigingsplaats(en) met onder andere uithangborden en een 

mededelingenbord, met oog voor een vlotte bereikbaarheid van straat of plein, parking en fietsenstalling; 
2. het onderhoud van de lokalen; 
3. de verwarming, verlichting, watervoorziening, telefoon en andere verbruikskosten; 
4. voldoende EHBO-voorzieningen (in functie van de risicoanalyse); 
5. brandbeveiliging (pictogrammen, brandblusapparaten,...); 
6. de nodige verzekeringen tegen brand waarbij een afschrift van de betreffende polissen aan het 

gemeentebestuur van de beherende gemeente zijnde de stad Sint-Truiden wordt overgemaakt.   
  
§2. De deelnemende gemeentes stellen een inventaris van roerende en onroerende goederen op van de 
vestigingsplaatsen gelegen op het grondgebied van de niet-beherende gemeenten, deze goederen blijven 
eigendom van de betreffende gemeente. 
  
§3. Muziekinstrumenten die eigendom zijn van een van de deelnemende gemeenten, worden kosteloos ter 
beschikking gesteld van de Interlokale Vereniging Academie Haspengouw. De inventaris wordt als bijlage bij deze 
overeenkomst gevoegd. 
Op advies van het beheerscomité kan de beherende gemeente ten behoeve van de Interlokale Vereniging 
bijkomende instrumenten en andere materialen aankopen die worden beheerd door de beherende gemeente. 
  

Art. 11 Verzekering 
De verzekeringspolissen[1] die het schoolbestuur afsluit ten behoeve van de leerlingen en personeelsleden van de 
academie, gelden eveneens voor:  
- de personeelsleden aangesteld conform artikel 12 en 13 van deze overeenkomst  
- en leerlingen van de vestigingsplaatsen. 
Het gaat om minimaal: 
-       een polis burgerlijke aansprakelijkheid voor de leerlingen en het personeel, 
-       een polis tegen lichamelijke ongevallen voor de leerlingen en desgevallend het niet-gesubsidieerd[2] 
personeel, 
-       een verzekering rechtsbijstand voor het personeel. 
  

Art. 12 Gesubsidieerd onderwijspersoneel 
§1. Het gesubsidieerd bestuurs- en onderwijzend, ondersteunend en desgevallend opvoedend hulppersoneel wordt 
binnen de vigerende reglementering van de Vlaamse Gemeenschap aangesteld en benoemd door het 
schoolbestuur, namelijk het gemeentebestuur van de stad Sint-Truiden. De rechtspositieregeling voor 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs is integraal van toepassing met inbegrip van de aanvullende 
reglementen opgelegd door het schoolbestuur. 
§2.Het aantal gesubsidieerde lestijden en gesubsidieerde administratieve omkadering dat wordt aangewend in de 
vestigingsplaatsen in de niet-beherende gemeenten, wordt bepaald door het aantal financierbare leerlingen dat op 1 
februari van het vorig schooljaar in de vestigingsplaatsen van de betreffende gemeente werd geteld. 
  
 Art. 13 Niet-gesubsidieerd personeel 
  
§1. De beherende gemeente kan na advies van het beheerscomité niet-gesubsidieerd personeel aanstellen ten 
behoeve van het toezicht en ten behoeve van de DKO-administratie in de vestigingsplaatsen. Dit niet-gesubsidieerd 
personeel valt ofwel onder de lokale rechtspositieregeling van de beherende gemeente ofwel onder het statuut van 
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het gesubsidieerd onderwijspersoneel indien de beherende gemeente dit personeel aanstelt onder het zogenaamde 
PWB-systeem binnen de onderwijsregelgeving. 
  
§2. Op expliciete vraag van een niet-beherende gemeente kan de beherende gemeente bijkomend niet-
gesubsidieerd onderwijspersoneel voor toezicht aanstellen dat wordt tewerkgesteld in de vestigingsplaats(en) van 
deze niet-beherende gemeente en onder leiding staat van de directeurs van de academies. 
§3. De kosten voor het inzetten van niet-gesubsidieerd personeel worden doorgerekend aan de betreffende niet-
beherende gemeente op basis van de werkelijke kost. 
  
  

Titel 5: Financieel beheer en controle 
  

Art. 14 Budget 
§1. Het beheerscomité maakt jaarlijks een ontwerpbudget op van de Interlokale Vereniging voor het volgende 
begrotingsjaar. Deze raming wordt ter goedkeuring aan de deelnemende gemeentebesturen voorgelegd. 
De financieel directeur van de beherende gemeente zal instaan voor o.m. het ontwerpbudget van de Interlokale 
Vereniging Academie Haspengouw, het financieel verslag, de registratie van de financiële verrichtingen, de 
verantwoording van de middelen zoals voorgeschreven door de subsidiërende overheid. 
  
§2. De niet-beherende gemeenten nemen een bijdrage op in hun budget gebaseerd op artikel 9 en voorzien in het 
budget van de beherende gemeente van de Interlokale Vereniging.   
  
§3. De niet-beherende gemeenten betalen in het begin van ieder werkingsjaar hun bijdrage aan de beherende 
gemeente en ontvangen hiervoor een duidelijk schrijven van de beherende gemeente. 
  
§4. De financiële inbreng aan de Interlokale Vereniging wordt beheerd door de beherende gemeente en uitsluitend 
aangewend voor de Interlokale Vereniging zoals bepaald in artikel 9. 
  
§5. De kosten voor de inrichting van de lokalen, de kosten voor het onderhoud, de verwarming, de verlichting en het 
gebruik van andere nutsvoorzieningen zoals bepaald in artikel 10, §1 en §2 worden rechtstreeks gedragen door de 
betreffende gemeente. 
  

Art. 15 Jaarrekening, jaarverslag en controle 
§1. De financieel directeur van de beherende gemeente maakt de jaarrekening en de bijhorende 
verantwoordingsstukken over aan het beheerscomité en de deelnemende gemeenten uiterlijk binnen de zes 
maanden na afsluiting van het voorgaande werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 
december. 
  
§2. Samen met de jaarrekening wordt aan de deelnemende gemeenten een jaarverslag ter beschikking gesteld. 
  
§3. De jaarrekening is goedgekeurd door de gemeenteraad indien de gewone meerderheid ze goedkeurt. Indien de 
gemeenteraad geen beslissing heeft genomen binnen de 90 dagen na de voorlegging, wordt de jaarrekening als 
goedgekeurd beschouwd. 
  
§4. De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het jaarverslag. 
§5. Elke deelnemende gemeente kan de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de Interlokale 
Vereniging laten controleren door een door haar aangeduide natuurlijke persoon of rechtspersoon. 
  

Art. 16 Bestemming van het resultaat 
§1. Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor de realisatie 
van de doelstelling van de vereniging. 
  
§2. Het eventueel negatief resultaat van de rekening wordt gedragen door de beherende gemeente.  
  

Titel 6: Praktische afspraken 
  
 Art. 17 Leiding personeel 



12 
 

De directeurs zijn de leidinggevende van zowel het gesubsidieerd als het niet-gesubsidieerd personeel dat ingezet 
wordt in de academie met inbegrip van de vestigingsplaatsen. 
  
Art. 18 Toezicht 
De beherende gemeente staat in voor het toezicht in de vestigingsplaatsen gedurende de uren van openstelling en 
kan ten behoeve hiervan niet-gesubsidieerd personeel aanstellen conform de bepalingen van artikel 13. 
  

Art. 19 Inschrijvingen 
§1. De inschrijving van leerlingen gebeurt in de deelnemende gemeenten volgens de modaliteiten bepaald door de 
directeurs van de academies. Vanaf het schooljaar 2019/2020 verloopt dit via de online inschrijfmodule DKO3. 
§2. Het inschrijvingsgeld en desgevallende retributies met betrekking tot de inschrijvingen worden geïnd door de 
betreffende deelnemende gemeenten. De kwijting voor de betaling ervan wordt door de financieel directeur van de 
betreffende niet-beherende gemeente afgeleverd. 
§3. De financieel directeurs van de niet-beherende gemeenten storten de verschuldigde inschrijvingsgelden en 
retributies uiterlijk op 5 oktober van het lopend schooljaar aan de beherende gemeente. 
  

Art. 20 Muziekinstrumenten 
Muziekinstrumenten worden ter beschikking gesteld aan de leerlingen volgens het retributiereglement van de 
beherende gemeente. De beherende gemeente staat in voor de inning van de retributie bij de leerlingen. 
  

Art. 21 Certificering 
De certificering van de leerlingen van een vestigingsplaats gebeurt door de beherende gemeente onder de 
benaming van de academie met toevoeging van de naam van de betreffende niet-beherende gemeente. 
  

Art. 22 
§1. Beeldende en audiovisuele kunsten: Ieder jaar zal in elke deelnemende gemeente ter gelegenheid van de 
uitreiking van de leerlingencertificaten een tentoonstelling van de werken van de leerlingen plaatsvinden samen met 
opendeurdagen. Elk deelnemend gemeentebestuur biedt bij de inrichting hiervan materiële en logistieke steun. Dit 
geldt eveneens voor de organisatie van extra- scolaire projecten zoals tentoonstellingen, voordrachten en projecten 
in samenwerking met andere academies; voor alle activiteiten die de werking, de bekendheid en de uitstraling van 
de academie promoten en voor de organisatie van pedagogische studiedagen en navormingsessies in 
samenwerking met de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) of met andere academies. 
  
§2. Muziek, Woordkunst-drama en Dans: Ieder jaar wordt in elke deelnemende gemeente ter gelegenheid van de 
uitreiking van de leerlingencertificaten een leerlingenconcert gehouden. In samenspraak met het betrokken 
gemeentebestuur wordt bovendien jaarlijks één concert of optreden gehouden waarbij alle domeinen worden 
betrokken. Elke deelnemend gemeentebestuur biedt bij de inrichting van deze audities de nodige materiële en 
logistieke steun. Ook voor de organisatie van pedagogische studiedagen en navormingsessies in samenwerking 
met de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en/of met andere academies biedt elk deelnemend 
gemeentebestuur de nodige materiële en logistieke steun. 
  
  

Titel 7: Veiligheid, preventie, welzijn 
  
Art. 23 Diensten Preventie en Bescherming op het Werk  
  
§1.  De adviezen van de interne en/of externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk worden in 
eerste instantie geformuleerd aan het schoolbestuur. Indien de adviezen verband houden met en/of een weerslag 
hebben op de infrastructuur van een niet-beherende gemeente, worden deze verder besproken met de betreffende 
niet-beherende gemeente. 
  
§2. De wettelijke opgelegde adviesverlening door de preventiedienst bij aankoop van materiaal wordt opgenomen 
door de preventiedienst van de beherende gemeente. 
  
Art. 24 Globaal preventieplan en jaaractieplan  
De uitwerking van een dynamisch risicobeheer wordt via een globaal preventieplan gekaderd. Dit plan wordt telkens 
voor een periode van vijf jaar door de beherende gemeente uitgewerkt voor de Interlokale Vereniging. Dit plan met 
de hieruit voortvloeiende jaaractieplannen worden via de interne preventiedienst van de beherende gemeente 
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opgesteld, opgevolgd en geactualiseerd. De rapportering wordt gecommuniceerd met de personeelsleden en 
feedback vanuit het personeel wordt mee opgenomen. 
  

Art. 25 Werkgroep welzijn op het werk 
De werkgroep welzijn op het werk, waarin eveneens een vertegenwoordiging van de Interlokale Vereniging is 
opgenomen, zijnde de directeurs of hun vervangers, werken mee het preventiebeleid uit. Het verslag wordt 
overgemaakt aan de andere deelnemende gemeenten.  
  
Art. 26 Controle gebouwen  
§1.  Elke deelnemende gemeente staat in voor de wettelijke keuringen van installaties en toestellen in haar lokalen 
die ter beschikking worden gesteld van de Interlokale Vereniging. Een inventaris en aansluitende rapportering van 
de te keuren toestellen wordt overgemaakt aan de preventiedienst van de beherende gemeente en aan de directies 
van de academies. 
§2. Periodiek (vijfjaarlijks[3], startend in 2019) wordt in elke deelnemende gemeente een inspectie van de 
gebouwen verricht door de van de betreffende zone. De burgemeester van de deelnemende gemeente richt hiertoe 
het nodige verzoek. De verslaggeving en besluiten worden overgemaakt aan de preventiedienst van de beherende 
gemeente. De gebundelde resultaten worden voorgelegd aan het beheerscomité. 
§3. De voorzitter van de Interlokale Vereniging legt bij de aanvang van ieder werkingsjaar een lijst voor aan de 
leden van het beheerscomité, met daarop de voor dat werkingsjaar voorziene keuringen en bijhorende vereiste 
attesten. 
  

Art. 27 Rookverbod 
Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke 
producten. De deelnemende gemeenten brengen in hun vestigingsplaatsen rookverbodstekens aan zodanig dat 
ieder die aanwezig is, er kennis van kan nemen. De deelnemende gemeenten doen het nodige om dit rookverbod 
eveneens te handhaven bij gebruik door derden van deze vestigingsplaatsen. 
  
  

Titel 8: Vereffening 
  

Art. 28 Vereffening 
Wanneer aan het bestaan van de Interlokale Vereniging een einde komt, wordt door de deelnemende gemeenten in 
gezamenlijk akkoord de vereffening geregeld. De aan de vereniging toegekende middelen worden in voorkomend 
geval verdeeld over de deelnemende gemeenten overeenkomstig hun inbreng. 
In voorkomend geval worden de schulden evenredig verdeeld over de deelnemende gemeenten a rato van hun 
inbreng. 
  
Aldus opgemaakt te Sint-Truiden op datum in 9 exemplaren waarvan elk der voornoemde partijen erkent één 
exemplaar te hebben ontvangen. 
  
  
Getekend door, 
 

 
[1] Indien er ook sprake is van niet-gesubsidieerde initiatieven, moet worden nagegaan of de verzekeringspolis deze 
ook dekt. 
[2] Het gesubsidieerd personeel is via het ministerie van Onderwijs en Vorming verzekerd tegen arbeidsongevallen. 
[3] Deze periodiciteit is geënt op de wettelijke verplichting om elke 5 jaar een globaal preventieplan op te stellen. 
Een andere periodiciteit is ook mogelijk. 
  
  
Artikel 2.  
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 

• dienst Financiën 

• Stad Sint-Truiden 

• afdelingshoofd Vrije Tijd. 
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Motivering onthouding 

Fractieleider Karolien Grosemans verantwoordt haar onthouding als volgt: 
De N-VA is tevreden dat het academiejaar van start kan gaan. Wij brengen 1 onthouding omdat we verbijsterd zijn 
door de aanpak van dit dossier. 
1. De bevoegde schepen (Gruyters) overtuigt het CBS om de samenwerking met Sint-Truiden stop te zetten en om 
gesprekken op te starten met de academie van Hasselt. 
Resultaat: boel op stelten, onrust en ergernis aangezien hij stelt dat de nieuwe samenwerking al start in september 
2019. 
2. De bevoegde schepen beseft dat het CBS niet onder de overeenkomst uit kan aangezien uittreden enkel kan 1 
jaar voor het verstrijken van de overeenkomst. 
Resultaat: wrevel. 
3. De bevoegde schepen geeft geen uitleg op de GR en vertrekt plots naar het buitenland. 
4. Als politiek verantwoordelijke is hij niet aanwezig op het overleg dat de plooien moet glad strijken. De ambtenaar 
mag zijn puin ruimen. 
5. Toch een overeenkomst met AH, piste Hasselt geen optie meer. 
De bevoegde schepen heeft in dit dossier meer dan één valse noot gebracht. 
 

Wonen in West-Limburg 

6 Goedkeuring van de subsidieaanvraag WWL 4.0 

Inhoudelijke motivering 

Het huidige project WWL loopt 31/12/2019 af. Een nieuwe projectaanvraag werd ingediend 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. 
De projectaanvraag werd ingediend op 28/06/2019 bij Wonen-Vlaanderen.  
Een kopie van de besluiten van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het akkoord met de 
subsidieaanvraag, inclusief de samenstelling van de stuurgroep, moet nog doorgestuurd worden voor 30/09/2019. 
 
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 
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Als bijlage de projectaanvraag met de wijzigingen ten opzichte van het projectvoorstel aangeduid. De goedkeuring 
van het project zal pas in december beslist worden door Wonen-Vlaanderen. 

Wettelijke motivering 

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

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. In het totaal bedraagt de subsidie voor de aanvullende activiteiten maximaal 
20.969,97 euro per werkingsjaar indien alle aanvullende activiteiten goedgekeurd worden. 
Het totaal van het subsidiebedrag ligt tussen 72.000 euro en 92.969,97 euro per werkingsjaar (zie bijlage). 
Het totaal van de kosten wordt geraamd op 175.000 euro per werkingsjaar. Deze kosten worden verdeeld 
tussen de drie gemeenten op basis van het aantal private huishoudens. (zie bijlage) 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad gaat akkoord met de projectaanvraag, inclusief de ledenlijst van de stuurgroep, voor de 
verderzetting van het project Wonen in West-Limburg onder de nieuwe subsidieregeling. 
 
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 gemeentebestuur van Lummen 
·         het gemeentebestuur van Halen 
·         de projectcoördinator van WWL. 
 

Staf 

Secretariaat 

7 Ondertekening akte tot aankoop van bos te Schulen. 

Feiten en context 

Gelet op het raadsbesluit van 10 september 2018 houdende de goedkeuring van de  'Beslissing tot aankoop van 
bos te Schulen en goedkeuring verkoopsovereenkomsten'; 
Overwegende dat na ondertekening van de onderhandse verkoopsovereenkomst is gebleken dat er op een aantal 
percelen in eigendom van de heer Weyns een activiteit heeft plaatsgehad opgenomen op de lijst van 
bodemverontreinigende activiteiten; 

Inhoudelijke motivering 
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Overwegende derhalve dat er in de onderhandse overeenkomst gestipuleerd wordt dat de nodige attesten zullen 
worden aangevraagd maar 'dat de verkoper verklaart dat er op het voormelde goed geen inrichting gevestigd is of 
was en geen activiteit wordt of werd uitgeoefend die voorkomt op de lijst van activiteiten en inrichtingen die 
bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het bodemdecreet'. 
Overwegende dat in het ontwerp van notariële akte intussen vermeld wordt dat 'de verkoper verklaart dat er op de 
grond die het voorwerp is van onderhavige akte een inrichting gevestigd was of een activiteit werd uitgevoerd, die 
opgenomen is op de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals 
bedoeld in artikel 2 van het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming'; 
Overwegende dat voorafgaand hieraan inderdaad: 
-de dienst milieu van onze stad bij brief van 14 november 2018, in antwoord op het verzoek van de notaris terzake, 
bevestigt dat er voor voorgeschreven percelen milieuvergunningen werden afgeleverd respectievelijk op 20 
december 1976 en 24 augustus 1978 aan de schuttersgilde Sint-Jan; 
-er een blanco bodemattest werd afgeleverd op 7 november 2018 
-er een oriënterend onderzoek verplicht werd voorafgaand aan de verkoop, gezien de op een aantal percelen 
afgeleverde milieuvergunning waardoor deze gronden het statuut krijgen van een risicogrond; 
Overwegende dat ingevolge deze vaststelling de verkoop niet kan doorgaan zonder een oriënterend 
bodemonderzoek uit te voeren door de verkoper; 
Overwegende dat de heer Weyns niet bereid is gevonden dit onderzoek te laten uitvoeren en het verlijden van de 
akte tot op heden niet heeft kunnen plaatsvinden; 
Overwegende dat evenwel OVAM in haar schrijven van 19 april 2019 het besluit meedeelde dat de verkoper een 
vrijstelling bekomt van het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek (OBO); Dit zal worden uitgevoerd door 
OVAM en zal worden ingepland volgens de budgetten die ze ter beschikking hebben (zie brief in bijlage); 
Overwegende evenwel in datzelfde schrijven zij melding maken van de omstandigheid dat deze 'vrijstelling' niet 
automatisch geldt voor de verplichting tot een beschrijvend onderzoek en een sanering indien het oriënterend 
bodemonderzoek zou uitwijzen dat er sprake is van vervuiling; 
Overwegende dat deze vrijstelling wel zal kunnen bekomen worden indien uit het OBO blijkt dat het enkel om 
historische vervuiling gaat, met name die het gevolg is van de activiteiten van de schuttersgilde Sint-Jan waarvoor 
een milieuvergunning werd afgeleverd; 
 
Gelet op het feit dat het initieel ontwerp van akte melding maakte dat de verkoper gevrijwaard wordt voor alle 
mogelijke risico's ingevolge bodemverontreiniging terwijl het risico op de verplichting tot het uitvoeren van een 
beschrijvend bodemonderzoek en een bodemsanering ten gevolgen van andere verontreinigende oorzaken dan een 
historische vervuiling niet kan uitgesloten worden en wel degelijk aan het licht kan komen ten gevolgen van het 
uitvoeren van een OBO. 
 
Overwegende dat na lang aandringen thans wel in het ontwerp van akte volgende bepaling is terug te vinden onder 
2. 6: 
'Behoudens wat hiervoor werd vermeld, verklaart de verkoper met betrekking tot de verkochte goederen geen weet 
te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan 
geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit 
verband kan opleggen. De verkoper verklaart de koper te vrijwaren voor alle nadelige gevolgen en kosten van een 
eventuele bodemverontreiniging dewelke hij op het perceel zou veroorzaakt hebben. In elk geval betaalt enkel de 
vervuiler de kosten van een eventuele bodemverontreiniging.' 
Overwegende de volgende bepaling voorzien in het bodemsaneringsdecreet 
De eigenaar is niet verplicht om het beschrijvend bodemonderzoek of de bodemsanering uit te voeren, als de OVAM 
op basis van het dossier van de grond of het gemotiveerd standpunt van de eigenaar van oordeel is, dat hij 
cumulatief voldoet aan de volgende voorwaarden: 
1° hij heeft de bodemverontreiniging niet zelf veroorzaakt; 
2° de bodemverontreiniging is tot stand gekomen voor het tijdstip waarop hij eigenaar van de grond werd; 
3° hij was niet op de hoogte en behoorde niet op de hoogte te zijn van de bodemverontreiniging op het ogenblik dat 
hij eigenaar van de grond werd. De Vlaamse Regering kan bepalen met welke elementen rekening moet worden 
gehouden bij de beoordeling of de eigenaar niet op de hoogte was of niet op de hoogte behoorde te zijn van de 
bodemverontreiniging op het ogenblik van de verwerving. De eigenaar die, hoewel hij van de bodemverontreiniging 
op de hoogte was of behoorde te zijn, voor 1 januari 1993 een verontreinigde grond heeft verworven, is eveneens 
niet verplicht om het beschrijvend bodemonderzoek of de bodemsanering uit te voeren, als de OVAM op basis van 
het dossier van de grond of het gemotiveerd standpunt van de eigenaar van oordeel is dat hij de verontreiniging niet 
zelf heeft veroorzaakt en dat hij de grond sinds de verwerving enkel heeft aangewend voor particulier gebruik. 
Als de OVAM op basis van het dossier of het standpunt van oordeel is dat de eigenaar voor een deel van de 
bodemverontreiniging cumulatief aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet, wordt de eigenaar voor dat deel van de 
bodemverontreiniging vrijgesteld van de saneringsplicht. 
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Overwegende dat een oriënterend bodemonderzoek zal uitwijzen of het om een "historische " of "nieuwe" 
verontreiniging gaat; 
Overwegende dat er derhalve een kans bestaat dat, ondanks de vrijstelling voor het oriënterend onderzoek, de 
eigenaar (de stad vanaf de ondertekening van de akte) de lasten zal dienen te dragen van een beschrijvend 
onderzoek en/of een sanering. 
Overwegende dat de vaststelling van het vergunnen van een activiteit die is opgenomen op de lijst van mogelijk 
verontreinigende activiteiten dateerde van na de goedkeuring van het ontwerp van onderhandse 
verkoopsovereenkomst van percelen bosgrond welke werd ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van 10 
september 2018; 
Overwegende dat het ontwerp van akte, gezien de gewijzigde situatie en derhalve contractuele voorwaarden, dient 
te worden voorgelegd aan de raad ter goedkeuring; 

Wettelijke motivering 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2018 waarbij het college van burgemeester en 
schepenen gemandateerd wordt de verdere formaliteiten van de aankoop af te ronden; 
Overwegende dat dit mandaat beperkt is tot een omzetting van de contractuele voorwaarden van de onderhandse 
overeenkomst naar de authentieke akte; 
Overwegende dat de gewijzigde situaties inzake de bodem en de uit te voeren onderzoeken in het kader van het 
bodemdecreet, het aan de gemeenteraad toekomt zich akkoord te verklaren met een aankoop van een onroerend 
goed dat in toepassing van het bodemdecreet gekwalificeerd wordt als een risicogrond. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, de art. 40, 41, 56 en 57. 
Gelet op het bodemdecreet van 27 oktober 2006, zoals gewijzigd. 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur; 
 
Stemming: 
Met 19 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi 
Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Tim Raskin, Gunter De Ryck), 3 onthoudingen 
(Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Voorafgaand aan het verlijden van de akte in uitvoering van de raadsbeslissing van 10 september 2018 tot de 
aankoop van een bos gelegen te Schulen kadastraal gelegen te Herk-de-Stad, 3de afdeling Sie. C nrs. 409 e.v. 
voor een totale oppervlakte van 5ha05a en 92ca dient de onduidelijkheid met betrekking tot de bodemtoestand te 
worden uitgeklaard. 
Het college krijgt dan ook de opdracht de bodemtoestand uit te klaren en duidelijkheid te krijgen over het al dan niet 
bestaan van een vervuiling die aanleiding kan geven tot sanering en dient over te gaan tot de organisatie van een 
oriënterend bodemonderzoek op de genoemde percelen. 
Het verder afhandelen van de aankoop zal afhankelijk zijn van de resultaten van dit onderzoek. 
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: 
-notaris Levecq. 

Motivering onthouding 

Fractieleider Karolien Grosemans wenst de onthouding van de N-VA-fractie niet te motiveren. 
 

8 Goedkeuring deontologische code mandatarissen. 

Feiten en context 

Het decreet lokaal bestuur verplicht de raad tot het goedkeuren van deontologische code voor mandatarissen; 
Overwegende dat de deontologische code van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen 
werd goedgekeurd op de raad van 10 september 2007; 
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Overwegende dat de destijds goedgekeurde deontologische code thans, bij de start van de legislatuur, terug onder 
de aandacht dient gebracht te worden en een actualisatie zich opdringt; 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat het decreet lokaal bestuur voorziet in het opmaken van een deontologische code voor de lokale 
mandataris; 
Overwegende dat de bedoeling is dat hierin de bestaande decretale bepalingen in verband met de verplichte 
deontologische houding van de lokale mandataris, deze verder dient uitgewerkt, verdiept en geconcretiseerd in een 
eigen lokaal reglement; 
Overwegende dat de deontologische code een kader geeft aan de lokale mandataris waarbinnen hij zijn functie 
moet/kan uitoefenen. De samenleving stelt hoge eisen aan de mandataris en het instrument is bedoeld om hem te 
beschermen, eerder dan te bestraffen. De code is dan ook bedoeld als leidraad om deontologisch zorgvuldig te 
kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op volgende waarden: 
dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. 
Overwegende dat de bedoeling is dat dit reglement levend wordt gehouden en het voorwerp uitmaakt van minstens 
één evaluatie tijdens de bestuursperiode; 
Overwegende dat het gepast voorkomt de evaluatie en eventuele bijsturing toe te vertrouwen aan de fractieleiders, 
die hiertoe een overleg organiseren uiterlijk het voorlaatste jaar van de legislatuur, waarbij het reglement wordt 
geëvalueerd in het licht van de toepassing ervan gedurende de voorbije jaren van de legislatuur; 
Overwegende dat het tevens toekomt aan de fractieleiders eventuele overtredingen of vermoedens van 
overtredingen te signaleren aan de algemeen directeur of de persoon hiertoe door haar aangewezen met het 
verzoek hiertoe een agendapunt te voorzien op de eerstvolgende gemeenteraad. 
Overwegende dat ter voorbereiding van dit agendapunt er een overleg zal georganiseerd worden tussen de leden 
van het college en de fractieleider(s) die hierom verzoeken. 

Financiële impact 

Overwegende dat er geen financiële impact is; 

Amendementen 

Amendement 1 
Gelet op het voorstel van fractieleider Karolien Grosemans tot amendering van navolgende artikels 35 en 37 door 
het woord burgemeester te vervangen door voorzitter: 
oorspronkelijke artikels 35 en 37: 
Artikel 35 
Wanneer er na vooronderzoek door de vergadering van fractieleiders, voorgezeten door de burgemeester een 
concreet vermoeden bestaat dat een lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft overtreden, kan 
opdracht gegeven worden tot het verrichten van een uitgebreid onderzoek hiernaar. 
Artikel 37 
Minimaal één keer per bestuursperiode evalueren de fractievoorzitters tijdens het fractievoorzittersoverleg, onder 
voorzitterschap van de burgemeester, deze deontologische code. Ze bekijken of de code nog actueel is, nog goed 
werkt en of ze nageleefd wordt. Het fractievoorzittersoverleg brengt hierover verslag uit aan de gemeenteraad.  
Op vraag van dit fractievoorzittersoverleg kan een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.' 
te vervangen door: 
Artikel 35 
Wanneer er na vooronderzoek door de vergadering van fractieleiders, voorgezeten door de voorzitter een concreet 
vermoeden bestaat dat een lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft overtreden, kan opdracht 
gegeven worden tot het verrichten van een uitgebreid onderzoek hiernaar. 
Artikel 37 
Minimaal één keer per bestuursperiode evalueren de fractievoorzitters tijdens het fractievoorzittersoverleg, onder 
voorzitterschap van de voorzitter, deze deontologische code. Ze bekijken of de code nog actueel is, nog goed werkt 
en of ze nageleefd wordt. Het fractievoorzittersoverleg brengt hierover verslag uit aan de gemeenteraad.  
Op vraag van dit fractievoorzittersoverleg kan een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.' 
 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot amendering van de artikels 
35 en 37 op verzoek en volgens voorstel van fractieleider Karolien Grosemans,  waarbij een ja-stem het 
amendement ondersteunt en een neen-stem het amendement verwerpt;  
  
Gelet op de uitslag van de stemming van het voorstel wijziging van het woord 'burgemeester' naar 'voorzitter' in 
artikel 35 en 37  volgens voorstel van fractieleider Karolien Grosemans: 
3 stemmen voor: raadsleden: Grosemans, Jamers en Franssen 
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19 stemmen tegen: burgemeester: Moyaers; schepenen: Vanleeuw, Berden Marijke, Vandermissen, Ector, 
Gruyters; raadsleden: Vandenrijt, Guypen, De Waele, Berden Wim, Graulus, Durwael, Appeltans, Van Cauteren, 
Michiels, Hayen, Raskin, De Ryck; voorzitter: Buekers. 
Het voorstel van amendering van artikel 35 en 37 op verzoek en volgens voorstel van Karolien Grosemans, wordt 
verworpen. 
 
Amendement 2 
Gelet op het voorstel van fractieleider Karolien Grosemans tot amendering van navolgend deel van artikel 36 als 
volgt: 
oorspronkelijk deel artikel 36: 
Artikel 36 
Wanneer vaststaat dat er sprake is van overtreding van een regel van de deontologische code, kan dit leiden tot 
een uitspraak van de gemeenteraad over de betreffende mandataris die de schending heeft begaan. 
De burgemeester, in zitting bijeen met de fractieleiders, formuleert hierover een advies aan de gemeenteraad. Dit 
advies omvat een advies inzake de gepast geachte maatregel ten aanzien van de betrokken lokale mandataris. 
te vervangen door  
Artikel 36 
Wanneer vaststaat dat er sprake is van overtreding van een regel van de deontologische code, kan dit leiden tot 
een uitspraak van de gemeenteraad over de betreffende mandataris die de schending heeft begaan. 
De voorzitter samen met de fractieleiders, formuleert hierover een advies aan de gemeenteraad. Dit advies omvat 
een advies inzake de gepast geachte maatregel ten aanzien van de betrokken lokale mandataris. 
  
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot amendering van een deel van 
artikel 36 op verzoek en volgens voorstel van fractieleider Karolien Grosemans,  waarbij een ja-stem het 
amendement ondersteunt en een neen-stem het amendement verwerpt;  
  
Gelet op de uitslag van de stemming van het voorstel tot wijziging van een deel van artikel 36 volgens voorstel van 
fractieleider Karolien Grosemans: 
3 stemmen voor: raadsleden: Grosemans, Jamers en Franssen 
19 stemmen tegen: burgemeester: Moyaers; schepenen: Vanleeuw, Berden Marijke, Vandermissen, Ector, 
Gruyters; raadsleden: Vandenrijt, Guypen, De Waele, Berden Wim, Graulus, Durwael, Appeltans, Van Cauteren, 
Michiels, Hayen, Raskin, De Ryck; voorzitter: Buekers. 
Het voorstel van amendering van een deel van artikel 36 op verzoek en volgens voorstel van Karolien Grosemans, 
wordt verworpen. 
 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming over het algehele besluit; 
 
Stemming: 
Met 19 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi 
Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Tim Raskin, Gunter De Ryck), 3 onthoudingen 
(Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
De raad keurt navolgende deontologische code mandatarissen goed: 

Deontologische code mandatarissen 
Artikel 1 
De deontologische code  is van toepassing op de lokale mandatarissen. 
Voor de gemeente worden hieronder begrepen: 
          de voorzitter van de gemeenteraad 
          de gemeenteraadsleden, 
          de burgemeester, 
          de schepenen. 
  
Deze code is bij uitbreiding eveneens van toepassing op de medewerkers van de lokale mandatarissen, welke ook 
hun statuut of hoedanigheid is (kabinets- en fractiemedewerkers), en op de vertrouwenspersonen. 
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Lokale mandatarissen die namens de gemeente andere mandaten bekleden, zijn in die hoedanigheid eveneens 
ertoe gehouden de bepalingen van de deontologische code na te leven. Dit geldt zowel voor de mandaten die 
rechtstreeks in verband staan met hun ambt als voor alle hiervan afgeleide mandaten. 
  
Indien een mandaat namens de gemeente wordt opgenomen door een extern persoon, dus niet vermeld onder de 
eerste paragraaf van dit artikel, zal bij diens aanstelling gevraagd worden deze deontologische code te 
onderschrijven. 
  
Zij zullen er tevens over waken dat zij, ook buiten het kader van deze mandaten, geen dienstverlenende activiteiten 
ontplooien die afbreuk doen aan de eer en de waardigheid van hun ambt. 
  

Belangenvermenging en de schijn ervan 
  
Artikel 2 
Een lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet gebruiken voor het eigen persoonlijk belang. Dat mag ook 
niet voor het persoonlijk belang van een ander persoon of het belang van een organisatie bij wie hij/zij een directe of 
indirecte betrokkenheid heeft. 
  

  Toelichting 
De decreetgever heeft lokale mandatarissen op twee manieren beschermd tegen de verleiding van 
belangenvermenging en tegen de schijn daarvan: 

1. 1.       De gemeenteraad wordt rechtstreeks verkozen en is het belangrijkste bestuursorgaan van de 
gemeente. Wie de eed aflegt als gemeenteraadslid is (behalve in de zes randgemeenten en Voeren) ook 
lid van de OCMW-raad.  

De raden nemen beslissingen ten voordele van het algemeen belang. Daarom mogen lokale mandatarissen niet 
deelnemen aan de bespreking en stemming wanneer ze zelf een rechtstreeks belang hebben bij een dossier. Dat 
belang kan persoonlijk zijn, maar kan ook als vertegenwoordiger (bijvoorbeeld in de rol van voorzitter van een 
sportvereniging) of via de huwelijkspartner of de persoon waarmee de lokale mandataris wettelijk samenwoont. 
Een rechtstreeks ‘belang’ hoeft geen financieel belang te zijn, maar kan ook moreel van aard zijn. Zie artikel 3 van 
deze code. 
Lokale mandatarissen beoordelen in eerste instantie zelf of er sprake is van een rechtstreeks belang waardoor 
mogelijke belangenvermenging zou kunnen ontstaan tijdens de besluitvorming. Er zijn voorbeelden van besluiten 
die vernietigd werden omdat het zelfs nog maar aannemelijk was dat een lokale mandataris in een bepaalde zaak 
in de verleiding kon komen de belangen te vermengen. Het is dan ook belangrijk dat niet enkel het de lokale 
mandataris zelf, maar ook de hele raad erover waakt dat (de schijn van) belangenvermenging zo veel als mogelijk 
voorkomen wordt.   

1. 2.       Soms volstaat het niet dat lokale mandatarissen zich bij een belang onthouden van de bespreking 
en stemming van een punt. In die gevallen verbiedt de decreetgever lokale mandatarissen zelfs expliciet 
om bepaalde functies uit te oefenen, rollen te vervullen of (rechts)handelingen uit te voeren. Zie artikelen 6 
en 7 van deze code. 

  

  
Artikel 3 
Een lokale mandataris gaat actief en uit zichzelf alle vormen van belangenvermenging, en zelfs de schijn daarvan, 
tegen. Een lokale mandataris neemt geen deel aan de bespreking en de stemming wanneer er sprake is van een 
beslissing waarbij belangenvermenging speelt. 
      Gedrag bij stemming en beraadslaging: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 27 §1, §3 en §4 
      Gedrag bij stemming en beraadslaging: Wet op de overheidsopdrachten, artikel 8 
      Gedrag bij stemming en beraadslaging: Burgerlijk Wetboek, artikel 1596 
  
Artikel 4 
Een lokale mandataris mag de in artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur genoemde functies niet uitoefenen. 
      Verboden functies voor lokale mandatarissen: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 10 
      Onverenigbaarheden: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 11 
  
Artikel 5 
Een lokale mandataris mag de in artikel 27 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur genoemde overeenkomsten en 
handelingen niet aangaan. 
      Verboden handelingen: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 27 §2 en §3 
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Artikel 6 
Ter bevordering van de transparantie en om schijn van partijdigheid te voorkomen, meldt een lokale mandataris aan 
de algemeen directeur welke betaalde en onbetaalde mandaten hij/zij vervult naast het politiek mandaat bij het 
lokaal bestuur doch enkel voor zover er geen madatenaangifte werd ingediend conform de gewone en bijzondere 
basiswetten van 2.05.1995 en de gewone en bijzondere uitvoeringswetten van 26 juni 2004 inzake de mandaten- en 
vermogensaangifte. 
  

Corruptie en de schijn ervan 
  
Artikel 7 
Een lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet laten kopen of beïnvloeden door geld, goederen, diensten 
of andere gunsten die hem/haar gegeven of beloofd werden. 
  

  Toelichting 
Dit artikel definieert corruptie voor lokale mandatarissen. In tegenstelling tot belangenvermenging kan corruptie of 
omkoping leiden tot strafrechtelijke vervolging. In dit hoofdstuk willen we niet alleen corruptie voorkomen, maar ook 
de schijn daarvan. Dit om het vertrouwen in de objectiviteit van de politiek te bewaken. 

  
Artikel 8 
Een lokale mandataris moet actief en uit zichzelf de schijn van corruptie tegengaan. 
      Wetgeving inzake corruptie: Strafwetboek, artikel 245 
  

Het aannemen van geschenken 
  

  Toelichting 
Geschenken zijn een sluiproute naar corruptie. Ze kunnen gebruikt worden om de besluitvorming te beïnvloeden, 
te corrumperen of de aanloop daartoe te vormen. Daarnaast kan de schijn ontstaan dat een lokale mandataris zich 
heeft laten beïnvloeden. Een lokale mandataris doet er daarom alles aan om dat te voorkomen. Dit vraagt om een 
uiterste terughoudendheid ten aanzien van geschenken. De hieronder staande regels zijn geformuleerd als een 
‘Nee, tenzij’-regel: een lokale mandataris neemt geen geschenken aan, tenzij er goede redenen zijn om dit wel te 
doen. Een afwijking op deze regel dient bekendgemaakt te worden bij de algemeen directeur, die vervolgens 
bepaalt welke vervolgstappen nodig zijn. De lokale mandataris zelf houdt het geschenk in ieder geval niet zelf. 

  
Artikel 9 
Een lokale mandataris neemt geen geschenken aan die hem/haar door zijn/haar functie worden aangeboden. 
Eventueel uitgezonderd zijn de incidentele, kleine attenties (zoals een bloemetje of een fles wijn) waarbij de schijn 
van corruptie en beïnvloeding minimaal is én waarbij minstens aan één van de onderstaande voorwaarden voldaan 
wordt: 
          Het weigeren of teruggeven van het geschenk zou de gever ernstig kwetsen of bijzonder in verlegenheid 
brengen. 
          De overhandiging van het geschenk vindt in het openbaar plaats. 
          Het terugbezorgen van het geschenk is praktisch onwerkbaar. 
          Het gaat om een prijs die door de lokale mandataris gewonnen wordt bij een tombola of activiteit. 
  
Artikel 10 
Als geschenken (al dan niet volgens de regels in artikel 13 van deze code) in het bezit komen van een lokale 
mandataris, wordt dit door de lokale mandataris gemeld aan de algemeen directeur. 
Afhankelijk van de aard van het geschenk en de omstandigheden waarin het gegeven werd, wordt het ofwel alsnog 
terugbezorgd, ofwel eigendom van de gemeente. De algemeen directeur registreert deze giften en geeft ze in alle 
transparantie een gemeentelijke bestemming. 
  
Artikel 11 
De gemeenteraad kan in concrete gevallen afwijken van de regels die gelden over het aannemen van geschenken. 
Dit kan enkel in volledige openbaarheid. 

 
Het aannemen van persoonlijke geschenken, voordelen en diensten 
  Toelichting 
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Het accepteren van persoonlijke geschenken, voordelen of diensten van anderen kan een afhankelijkheid of 
dankbaarheid creëren die een zuivere besluitvorming kan aantasten. Het gaat hier om allerlei voorzieningen en 
mogelijkheden die iemand krijgt of mag gebruiken. Net zoals bij geschenken kan een lokale mandataris door het 
aannemen van persoonlijke geschenken, voordelen of diensten gecorrumpeerd raken. Ook hier kan de schijn van 
corruptie of partijdigheid ontstaan. 

Artikel 12 
Een lokale mandataris accepteert geen persoonlijke geschenken, voordelen of diensten van anderen, die hem/haar 
uit door zijn/haar functie worden aangeboden, ontvangen, tenzij aan alle onderstaande voorwaarden voldaan wordt: 
          Het weigeren ervan maakt het raadswerk onmogelijk of onwerkbaar. 
          De schijn van corruptie of beïnvloeding is minimaal. 
Artikel 13 
Een lokale mandataris gebruikt die persoonlijke geschenken, voordelen of diensten die voor zijn/haar raadswerk 
aangenomen mogen worden nooit voor privédoeleinden. 
  

Het aannemen van uitnodigingen (voor bijvoorbeeld diners of recepties) 
  Toelichting 
Lokale mandatarissen dienen de schijn van partijdigheid tegen te gaan en waar mogelijk te voorkomen. Dit 
betekent dat bijvoorbeeld lunchen, dineren of naar recepties, concerten of sportwedstrijden gaan, op kosten van 
anderen, waar mogelijk moet worden vermeden. Enkel onder bepaalde voorwaarden kunnen uitnodigingen toch 
geaccepteerd worden. 

  
Artikel 14 
Een lokale mandataris accepteert uitnodigingen (lunches, diners, recepties en andere) die door anderen betaald of 
gefinancierd worden enkel wanneer aan alle onderstaande voorwaarden voldaan wordt: 
          De uitnodiging behoort tot de uitoefening van het raadswerk. 
          De aanwezigheid kan worden beschouwd als functioneel (protocollaire taken, formele vertegenwoordiging van 
de gemeente, …). 
          De schijn van corruptie of beïnvloeding is minimaal. 
  

Het accepteren van reizen, verblijven en werkbezoeken 
  

  Toelichting 
Wat voor lunches en diners geldt, geldt in nog sterkere mate voor reizen en verblijven op kosten van derden. Dat 
wordt in de regel met argwaan bekeken. Het is daar beter alle schijn te vermijden. 

  
Artikel 15 
Een lokale mandataris accepteert werkbezoeken, waarbij reis- en verblijfkosten door anderen betaald worden alleen 
bij hoge uitzondering. Een dergelijke invitatie dient altijd besproken te worden op de gemeenteraad of het 
fractievoorzittersoverleg. De invitatie kan alleen geaccepteerd worden wanneer het bezoek aantoonbaar van belang 
is voor de gemeente en de schijn van corruptie of beïnvloeding minimaal is. Van een dergelijk werkbezoek wordt 
altijd (schriftelijk) verslag gedaan aan de raad. 

Het gebruik van faciliteiten en middelen van het lokaal bestuur 
Artikel 16 
Een lokale mandataris houdt zich aan de regels die vastgelegd zijn over het gebruik van faciliteiten en middelen van 
het lokaal bestuur. 

  Toelichting 
Lokale mandatarissen krijgen voor hun raadswerk de beschikking over een aantal faciliteiten en middelen van de 
lokale besturen. Daarnaast kan de gemeente (binnen het door de Vlaamse regering bepaalde kader) onkosten van 
lokale mandatarissen vergoeden. Terugbetaling daarvan geschiedt enkel wanneer volgende aan alle volgende 
voorwaarden voldaan is: 
          De kosten houden verband met de uitoefening van het mandaat. 
          De kosten zijn noodzakelijk. 
          De kosten zijn bewezen. 

Wetgeving inzake terugbetaling en verantwoording kosten: Besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 
houdende het statuut van de lokale mandataris, artikel 35 §1 
  
Artikel 17 
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Een lokale mandataris houdt zich aan de regels die vastgesteld zijn voor het gebruik van interne voorzieningen die 
voor het raadswerk worden voorzien zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement. 
  

  Toelichting 
Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn de terbeschikkingstelling van een fractielokaal, laptop, tablet, 
telefoonabonnement, … 

  
Artikel 18 
Een lokale mandataris houdt zich aan de regels over onkostenvergoedingen zoals vastgesteld in het huishoudelijk 
reglement. 
  
      Wetgeving inzake terugbetaling specifieke kosten: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 38 
  

Omgaan met informatie 
  
Artikel 19 
De gemeenteraad werkt onder het principe van principiële openbaarheid. Zij ziet erop toe dat het college van 
burgemeester en schepenen alle relevante informatie aangaande dossiers, stukken en akten openbaar toegankelijk 
maakt. 
  

  Toelichting 
Het handelen van de overheid heeft grote invloed op het leven van burgers. De burger heeft dan ook het recht om 
goed geïnformeerd te worden over het overheidshandelen. De onderliggende redeneringen en afwegingen van 
beslissingen moeten duidelijk zijn. Het lokaal bestuur (politiek en ambtelijk) moet dan ook nauwkeurig en op tijd 
actief communiceren wat er wordt besproken, besloten en uitgevoerd. 
  
Sommige informatie mag echter niet bekendgemaakt en verspreid worden (bijvoorbeeld persoonlijke gegevens 
van burgers). Elke lokale mandataris is dan ook onderworpen aan een beroepsgeheim met betrekking tot de 
informatie die hij/zij specifiek uit hoofde van zijn/haar beroep kon verkrijgen (denk aan inzage in 
personeelsdossiers onder artikel 29 van het Decreet Lokaal Bestuur). 
  
De gemeenteraad vergadert in sommige (door de decreetgever bepaalde) gevallen ook in de beslotenheid. Dit 
gebeurt wanneer punten de persoonlijke levenssfeer raken, wanneer anders de openbare orde in het gedrang 
komt of wanneer er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid. Bij besloten vergaderingen geldt een 
geheimhoudingsplicht. 
  
De raad heeft het recht ook zelf geïnformeerd te worden. Het college verstrekt alle inlichtingen die een raadslid 
nodig heeft voor de uitoefening van zijn/haar taak. Daarnaast geeft het college inlichtingen die raadsleden 
mondeling of schriftelijk vragen. De wijze waarop dit gebeurt wordt vastgesteld in het huishoudelijk reglement. De 
lokale mandataris gaat altijd discreet, dat wil zeggen voorzichtig, om met de informatie verkregen door zijn/haar 
mandaat. 
  
Ook in de rol van informatieverstrekker aan de burger is de lokale mandataris zich bewust van het risico op 
belangenvermenging en corruptie. 

  
Artikel 20 
Een lokale mandataris communiceert eerlijk over de redenen en motieven op basis waarvan hij/zij individueel 
gestemd heeft. Daarnaast communiceert een lokale mandataris eerlijk over de reden en motieven op basis waarvan 
de raad als geheel de beslissing genomen heeft. 
  
Artikel 21 
Een lokale mandataris is gebonden aan het beroepsgeheim wanneer hij/zij door de functie van lokale mandataris 
kennis krijgt van geheimen die door personen aan de gemeente zijn toevertrouwd. Bekendmaking van deze 
geheimen is verboden, behalve wanneer de wet de openbaring oplegt of mogelijk maakt. 
  

  Toelichting 
Enkele voorbeelden van informatie die onder het beroepsgeheim valt: persoonlijke zaken uit personeelsdossiers of 
persoonlijke informatie van mensen die een sociale premie aanvragen. Deze gegevens moeten beschermd 
worden en kunnen dus niet gedeeld worden. 
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Artikel 22 
Naast het strenge beroepsgeheim geldt eveneens een geheimhoudingsplicht voor lokale mandatarissen. Deze 
plicht beschermt wat besproken wordt tijdens een besloten vergadering (feiten, meningen, overwegingen…). 
  
      Wetgeving inzake beroepsgeheim: Strafwetboek, artikel 458 
      Wetgeving inzake geheimhoudingsplicht: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 29 §4 
      Wetgeving inzake openbaarheid van de vergadering: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 28 
  

  Toelichting 
De geheimhoudingsplicht is niet absoluut. Het is bijvoorbeeld verboden om bij de aanstelling van de algemeen 
directeur gegevens openbaar te maken van kandidaten die besproken werden en het niet gehaald hebben, maar 
uiteraard is de beslissing wie uiteindelijk tot algemeen directeur benoemd werd, wel openbaar. Een lokale 
mandataris moet altijd goed afwegen welke informatie uit de besloten zitting al dan niet openbaar gemaakt kan 
worden. Een tip is om de beoordeling te doen aan de hand van de criteria die voorzien zijn in het decreet inzake de 
openbaarheid van bestuur. 

  
Artikel 23 
Een lokale mandataris heeft een algemene discretieplicht. Hij/zij gaat op discrete en voorzichtige wijze om met de 
informatie die hem/haar toekomt in de uitoefening van zijn/haar functie. 
  

  Toelichting 
Onder discretieplicht verstaan we de plicht om ten aanzien van derden voorzichtig om te gaan met informatie die 
een lokale mandataris heeft. Het gaat daarbij over bepaalde informatie niet verspreiden, maar ook over het 
plaatsen van bepaalde informatie in de juiste context en zich te realiseren dat informatie ook uit de context kan 
worden gehaald. 

  
      Wetgeving inzake vertrouwelijkheid van informatie: Wet betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, artikel 
10 §2 
  
Artikel 24 
Een lokale mandataris gebruikt de informatie die hij/zij kreeg door de uitoefening van zijn/haar functie enkel voor 
zijn/haar raadswerk en niet voor zijn/haar persoonlijk belang of voor het persoonlijk belang van anderen. 
  
Artikel 25 
Een lokale mandataris maakt brieven niet openbaar en stuurt e-mails niet door wanneer het niet zeker is dat de 
afzender daarmee zou instemmen. Bij twijfel over de bedoeling van de afzender wordt de expliciete toestemming 
gevraagd. 
  

Onderlinge omgang en afspraken over vergaderingen 
  
Artikel 26 
Raadsleden gaan respectvol om met elkaar, de leden van het college en de personeelsleden van de gemeente. 
  

  Toelichting 
Elk raadslid, elk lid van het college en elk personeelslid is een medemens en medeburger en verdient respect. Een 
respectvolle omgang met elkaar zorgt voor een betere beraadslaging en leidt tot zorgvuldigere en dus betere 
beslissingen. Bovendien heeft de manier waarop het college en de raad met elkaar omgaan een invloed op de 
geloofwaardigheid van de politiek. 

  
Artikel 27 
Raadsleden richten zich tot elkaar, de leden van het college, de algemeen directeur en de andere personeelsleden 
op een correcte wijze en dit zowel verbaal, non-verbaal als schriftelijk, inclusief de elektronische communicatie. 
  
Artikel 28 
Lokale mandatarissen houden zich tijdens vergaderingen van de politieke organen aan het huishoudelijk reglement 
en volgen de aanwijzingen van de voorzitter hierover op. 
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Artikel 29 
Lokale mandatarissen onthouden zich in het openbaar, dus ook in openbare raads- en commissievergaderingen, 
van negatieve uitlatingen over individuele personeelsleden. 
  

Naleving en handhaving van de deontologische code 
  
Artikel 30 
De gemeenteraad stelt regels op over het omgaan met de deontologische code en mogelijke schendingen ervan. 
  

  Toelichting 
Naast het vaststellen van een deontologische code met heldere gedragsregels is het van groot belang dat erop 
wordt toegezien dat deze daadwerkelijk worden nageleefd. In de deontologische code zijn immers de regels voor 
politieke mandatarissen opgenomen die gebaseerd op de geldende wetgeving. Ze leggen de voorwaarden vast 
waaraan het handelen van politieke mandatarissen minimaal moet voldoen. Wanneer mandatarissen zich niet aan 
deze regels houden, komen zij daarmee als het ware onder het morele minimum dat zij met elkaar hebben 
afgesproken. Een schending van de deontologische code is een schending van de integriteit van de politiek. 
  
De decreetgever stelt niet vast hoe en door wie de handhaving van de deontologische code van de gemeenteraad 
plaatsvindt. Het toezien op de naleving van de deontologische code is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken. De gemeenteraad zal daarom onderlinge afspraken maken inzake de procedures en rollen aangaande 
de handhaving van de deontologische code. Hierin staan drie principes centraal: 
          De handhaving is onpartijdig. 
          Men is terughoudend met publiciteit. 
          Men gaat zorgvuldig om met de vermeende schender. 
  
Daarnaast is het raadzaam om op gezette tijden de tekst van de deontologische codes tegen het licht te houden: 
voldoen de formuleringen nog? Over welke onderwerpen worden de meeste vragen gesteld? Is er behoefte aan 
een themabijeenkomst of andere vormen van gesprek? Op deze manier blijft de deontologische code een levend 
document. 

  
Artikel 31 
De gemeenteraad ziet erop toe dat de fracties en de individuele lokale mandatarissen volgens de deontologische 
code handelen. 
  
Er zijn verschillende fasen te onderscheiden die spelen bij het toezien op de naleving van de deontologische code, 
namelijk: 
          - het voorkomen van mogelijke schendingen 
          - het signaleren van vermoedens van schendingen van de deontologische code 
          - het eventueel onderzoeken van vermoedens van schendingen van de deontologische code 
          - het eventueel zich uitspreken over schendingen van de deontologische code 
  

Het voorkomen van mogelijke schendingen 
  
Artikel 32 
Wanneer een lokale mandataris twijfelt of een handeling die hij/zij wil verrichten een overtreding van de code zou 
kunnen zijn, wint het lid hierover advies in bij de algemeen directeur of het personeelslid dat door de algemeen 
directeur daartoe werd aangewezen. 
  

  Toelichting 
Het is belangrijk dat een lokale mandataris zich steeds voorafgaand aan een handeling de vraag stelt of deze wel 
in overeenstemming is met deze code. Bij twijfel kan de lokale mandataris contact opnemen met de algemeen 
directeur of het personeelslid dat door de algemeen directeur daartoe werd aangeduid. Aanvullend daaraan kan de 
lokale mandataris ook steeds aftoetsen bij collega’s lokale mandatarissen of externe deskundigen zoals een 
stafmedewerker van de VVSG. 

  
Artikel 33 
Wanneer een lokale mandataris twijfelt over een nog niet uitgevoerde handeling van een andere lokale mandataris, 
dan waarschuwt hij/zij die persoon. De lokale mandataris verwoordt de twijfels en verwijst de betrokkene zo nodig 
door naar de algemeen directeur of het personeelslid dat door de algemeen directeur daartoe werd aangewezen. 
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Het signaleren van vermoedens van schendingen 
  

  Toelichting 
Wanneer een lokale mandataris vermoedt dat een andere lokale mandataris een regel van de deontologische code 
heeft overtreden, gaat hij/zij in eerste instantie te rade bij de algemeen directeur of het daartoe aangewezen 
personeelslid. 
  
Indien het vermoeden van een schending blijft bestaan, is het van belang dat er een aantal verdere processtappen 
zijn afgesproken waarbij een bepaalde persoon of instantie aangewezen is als meldpunt. 
  
De gemeenteraad zal onderstaande regels verder moeten uitwerken en concretiseren. 

  
Artikel 34 
Wanneer een lokale mandataris vermoedt dat een regel van de deontologische code is overtreden door een andere 
lokale mandataris, dan kan hij/zij hiervan melding van maken bij de algemeen directeur of het personeelslid dat door 
de algemeen directeur daartoe werd aangewezen. 
  
Indien het vermoeden van een schending blijft bestaan, meldt de lokale mandataris dit aan de voorzitter van de 
gemeenteraad die dan opdracht geeft aan de burgemeester tot het bijeenroepen van de fractieleiders om in 
samenspraak met de algemeen directeur te beslissen over het opstarten van een vooronderzoek, de 
onderzoeksmaatregelen en het nemen van een beslissing over de resultaten van het vooronderzoek en de vereiste 
van het opstarten van een uitgebreid onderzoek. 
De beslissing tot het opstarten van een uitgebreid onderzoek zal slechts gebeuren nadat de betrokken lokale 
mandataris werd gehoord. 
  

Het onderzoeken van vermoedens van schendingen 
  
Artikel 35 
Wanneer er na vooronderzoek door de vergadering van fractieleiders, voorgezeten door de burgemeester een 
concreet vermoeden bestaat dat een lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft overtreden, kan 
opdracht gegeven worden tot het verrichten van een uitgebreid onderzoek hiernaar. 
  

Het zich uitspreken over schendingen 
  
Artikel 36 
Wanneer vaststaat dat er sprake is van overtreding van een regel van de deontologische code, kan dit leiden tot 
een uitspraak van de gemeenteraad over de betreffende mandataris die de schending heeft begaan. 
De burgemeester, in zitting bijeen met de fractieleiders, formuleert hierover een advies aan de gemeenteraad. Dit 
advies omvat een advies inzake de gepast geachte maatregel ten aanzien van de betrokken lokale mandataris. 

  Toelichting 
Wanneer vaststaat dat een lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft overtreden, dan kan de raad zich hierover uit spreken. Hierbij dient zij 
proportioneel te zijn in de beoordeling: de aard van de schending en de context waarbinnen de schending heeft plaatsgevonden spelen een belangrijke rol. 
  
Niet alle schendingen zijn even zwaar en moeten of kunnen op dezelfde manier worden beoordeeld. Schendingen die de zuiverheid van de besluitvorming raken, 
zoals belangenvermenging, corruptie en sommige kwesties rondom het gebruik van informatie, raken aan de kerntaak van politici en zijn om die reden het ernstigst. 
De gevolgen voor burgers en het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur zijn daar het meest in het geding. Bij dergelijke schendingen passen in de regel 
dan ook de zwaarste woorden, waarbij in sommige gevallen zelfs overgegaan kan worden tot strafrechtelijke vervolging. Een te lichte beoordeling die volgt op een 
ernstige schending kweekt onbegrip en tast de geloofwaardigheid aan. Hetzelfde geldt voor een te zware beoordeling op een lichte schending. 
  
Van belang is vervolgens om zowel verzwarende als verzachtende omstandigheden in kaart te brengen. Was er sprake van opzet? Van naïviteit? Is de politicus 
onder druk gezet door partijgenoten of anderen? Hoe ernstiger de schending en hoe duidelijker de overtreden regel, hoe minder snel er een verzachtende 
omstandigheid zal worden aangenomen. 
  
Er kunnen verschillende ‘sancties’ volgen voor de lokale mandataris dat de deontologische code overtreedt: 
          politiek aangesproken worden 
          eis publiek excuus 
          afkeuring door partijen 
          negatieve media-aandacht 
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Het Decreet Lokaal Bestuur biedt de mogelijkheid tot het toepassen van formele sancties afhankelijk van de feiten (bijvoorbeeld de vervallenverklaring van het 
mandaat van raadslid dat niet meer aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, schorsing of afzetting van uitvoerende mandatarissen). Sommige overtredingen 
van de deontologische code leveren daarnaast ook een strafbaar feit op waarvan aangifte kan of moet worden gedaan en die kunnen leiden tot strafrechtelijke 
vervolging. 

  

Evalueren van de deontologische code 
  
Artikel 37 
Minimaal één keer per bestuursperiode evalueren de fractievoorzitters tijdens het fractievoorzittersoverleg, onder 
voorzitterschap van de burgemeester, deze deontologische code. Ze bekijken of de code nog actueel is, nog goed 
werkt en of ze nageleefd wordt. Het fractievoorzittersoverleg brengt hierover verslag uit aan de gemeenteraad.  
Op vraag van dit fractievoorzittersoverleg kan een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.' 
 
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 raadsleden. 
 
 

Motivering onthouding 

Fractieleider Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie omwille van: 
- het weglaten van art. 4,5, 9 en 10 van de beknopte versie van het VVSG-document zonder degelijke motivering, 
- het weglaten van de nuttige bijlagen aanbevolen door de VVSG, 
- het kiezen van de burgemeester als contactpersoon. We geven de voorkeur aan de voorzitter van de 
gemeenteraad die in deze neutraler is. 
  
 

9 Aanduiding effectief en plaatsvervangend afgevaardigde in de 
algemene vergadering van Bosgroep Limburg vzw. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de gemeente lid is van Bosgroep Limburg vzw; 
Gelet op de statuten van Bosgroep Limburg vzw; 
Gelet op de kandidatuurstelling als effectief afgevaardigde in de algemene vergadering: 
- De heer Guido Ector, Stevoortweg 123 - 3540 Herk-de-Stad 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat op naam van: 
- de heer Guido Ector 16 ja-stemmen en 6 onthoudingen werden uitgebracht om aangeduid te worden als effectief 
afgevaardigde in de algemene vergadering van Bosgroep Limburg vzw; 
  
Gelet op de kandidatuurstelling als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering: 
- de heer Bart Gruyters, Vanarenberglaan 13 - 3540 Herk-de-Stad 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat op naam van: 
- de heer Bart Gruyters 16 ja-stemmen en 6 onthoudingen werden uitgebracht om aangeduid te worden als 
plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van Bosgroep Limburg vzw; 
 
Beslissing: 
 
  
Artikel 1. 
De heer Guido Ector, Stevoortweg 123 - 3540 Herk-de-Stad aan te duiden als effectief afgevaardigde in de 
algemene vergadering van Bosgroep Limburg vzw voor de legislatuur 2019-2024. 
  
Artikel 2. 
De heer Bart Gruyters, Vanarenberglaan 13 - 3540 Herk-de-Stad aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde 
in de algemene vergadering van Bosgroep Limburg vzw voor de legislatuur 2019-2024. 
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Artikel 3. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017, zoals gewijzigd, mee te delen aan de heer Provinciegouverneur terwijl een afschrift wordt 
overgemaakt aan: 
- Bosgroep Limburg vzw, 
-de afgevaardigden. 
 

10 Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, 
afgekort IGL. Algemene vergadering, buitengewone vergadering op 25 
september 2019. Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten. 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de gemeente tot op heden deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op de oproepingsbrief van 20 juni 2019 voor de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering van 
de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 25 september 2019 om 18.00 uur die de 
volgende agendapunten bevat: 

1. Toelichting van de wijzigingen aan de statuten 
2. Vaststelling van de verzoeken tot verlenging (artikel 423 §2 DLB) 
3. Goedkeuring van de verlenging met impliciet de wijziging van artikel 5 van de statuten, waarbij de 

bestaansduur wordt verlengd met 18 jaar tot en met 9 november 2037 
4. Vaststelling van de deelname aan de verlenging 
5. Goedkeuring van de andere wijzigingen aan de statuten (artikelsgewijs) 
6. Machtiging aan de secretaris om de statuten te coördineren en neer te leggen bij de bevoegde 

Ondernemingsrechtbank. 
Gelet op de toelichtingsnota betreffende de punten 2 t.e.m. 5 vermeld op de agenda van de buitengewone 
vergadering d.d. 25 september 2019 van de Algemene Vergadering; 
Overwegende dat na onderzoek van al de voorbereidende documenten m.b.t. de verlenging van IGL en in het 
bijzonder om de continuïteit van de dienstverlening van IGL door haar activiteitencentra aan de personen met een 
beperking te garanderen, de gemeente bevestigt haar beslissing van 13 november 2017 waarbij ze te kennen heeft 
gegeven niet deel te nemen aan de verlening van deze intercommunale en wenst dus geen verzoek tot verlenging 
van IGL in te dienen. 
De stad Herk-de-Stad stapt uit de intercommunale en spreekt zich verder niet uit over de verlenging en de periode 
tot verlenging; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen; 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gemeente bevestigt haar standpunt niet deel te nemen aan de verlenging van de Intercommunale vereniging 
voor hulp aan Gehandicapten in Limburg; 
Artikel 2. 
De gemeente doet evenwel een uitstap uit de intercommunale zonder opvraging van het kapitaal, maar maakt een 
voorbehoud voor wat betreft de verdere tussenkomst in de pensioenlasten à rato van ..... indien zou blijken dat deze 
pensioenlast zou overgenomen worden door de Vlaamse regering. 
Artikel 3. 
De gemeente wenst een bevestiging te ontvangen van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten 
in Limburg dat zij akkoord gaat met de status van Herk-de-Stad als uittredende gemeente. 
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Artikel 5. 
De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd om tijdens vergadering (of op iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in dit 
besluit en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda. 
Artikel 6. 
Het College van Burgemeester en Schepenen (het Vast Bureau) wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging voor hulp 
aan Gehandicapten in Limburg. 
 

11 Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 

 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van : 
- het proces-verbaal van de gewone vergadering van 26 juni 2019 van de Algemene Vergadering van de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg. 
 

12 Kennisname briefwisseling. 

Feiten en context 

- Het schrijven van 19 augustus 2019 van de heer Jo Briers naar aanleiding van het schrijven van 13 augustus 2019 
van het stadsbestuur inzake de uitnodiging interview in kader van kandidatuurstelling algemeen directeur. 
- Het schrijven van 28 augustus 2019 van de heer Jo Briers naar aanleiding van het schrijven van 27 augustus 2019 
van het stadsbestuur inzake de annulering interview in kader van kandidatuurstelling algemeen directeur. 
- Het schrijven van 27 augustus 2019 van ABB met een antwoord op de klacht inzake het besluit van 24 juni 2019 
betreffende het gewijzigde werkingskader over de adviesraden. 
- Het schrijven van 27 augustus 2019 van ABB met een antwoord op de klacht inzake het besluit van 24 juni 2019 
betreffende de afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de erkende adviesraden. 
 
Beslissing: 
 
 

Personeel 

13 Goedkeuring deontologische code voor gemeentepersoneel en OCMW-
personeel van Herk-de-Stad. 

Feiten en context 

Gelet op het raadsbesluit van 2 juli 2007 houdende goedkeuring van een deontologische code voor het 
gemeentepersoneel in toepassing van het nieuwe gemeentedecreet; 
  
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 maart 2015 houdende goedkeuring van het 
arbeidsreglement inclusief de deontologische code voor het OCMW-personeel; 
  
Gelet op artikel 193 van het decreet voor lokaal bestuur van 22 december 2017 dat de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn oplegt een gezamenlijke deontologische code vast te stellen voor het personeel; 
  

Inhoudelijke motivering 
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Overwegende dat door de integratie van gemeente en OCMW en in uitvoering van de beheersovereenkomst 
gemeente en OCMW het aangewezen is één gemeenschappelijke deontologische code op te stellen voor 
gemeentepersoneel en OCMW-personeel; 
Overwegende dat een deontologische code moet gezien worden als een beschermend fundament voor de 
medewerker van gemeente en OCMW Herk-de-Stad dat binnen elke afdeling of dienst nog verder kan worden 
geconcretiseerd; 
Overwegende dat voor de opmaak van de deontologische code een projectgroep werd bijeengebracht die bestaat 
uit medewerkers van zowel gemeente als OCMW, vanuit diverse sectoren; dat binnen deze projectgroep werd 
geopteerd om van de deontologische code een toegankelijk en gebruiksvriendelijk instrument te maken; 
Overwegende dat de deontologische code moet gezien worden als een algemene leidraad, maar ook een aantal 
concrete gedragsregels bevat om integer te handelen; bescherming biedt tegen mogelijke risico’s, duidelijkheid 
schept en kan inspireren om een goede basishouding te vinden bij alle handelingen en beslissingen van 
medewerkers; 
Overwegende dat het managementteam op 26 juni 2019 kennis heeft genomen van het ontwerp en een positief 
advies heeft uitgebracht; 
  
Overwegende dat de deontologische code ter onderhandeling wordt voorgelegd aan de vakbonden op 5 september 
2019; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet voor lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 193; 

Financiële impact 

Overwegende dat er geen financiële impact is; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De deontologische code voor gemeente- en OCMW-personeel van Herk-de-Stad wordt goedgekeurd, zoals 
toegevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing. 
  
Artikel 2. 
De deontologische code treedt in werking op 1 oktober 2019. 
  
Artikel 3. 
Een exemplaar van de deontologische code wordt bezorgd aan alle personeelsleden. 
  
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 dienst personeel. 
  
 

Bijkomend agendapunt 

14 Bijkomend agendapunt N-VA: 
Vervangen TL-verlichting door LED in gemeentelijke gebouwen. 

Inhoudelijke motivering 

Het klimaatthema is dezer dagen niet weg te denken uit het maatschappelijk debat. Het is belangrijk dat de burger 
gesensibiliseerd wordt over maatregelen die hij/zij zelf kan nemen om de klimaatverandering mee tegen te gaan. 
Nog belangrijker lijkt me echter dat wij vanuit de gemeente het goede voorbeeld geven door duurzaam te investeren 
en energiebesparende maatregelen te nemen. 



31 
 

  
Heel wat van onze gebouwen zijn nog uitgerust met TL-buizen, terwijl LED-verlichting veel energie-efficiënter is en 
een stuk langer meegaat. Wij stellen dan ook voor om de bestaande lampen geleidelijk te vervangen door LED. Het 
kan hierbij nuttig zijn om, als die er zijn, eerst de minst klimaatvriendelijke lichtbronnen te verwijderen (hogedruk 
kwikdamp en lagedruk natrium) en in een latere fase de nieuwere modellen te vervangen (hogedruk natrium en 
metaalhalogeen). 
  
LED-verlichting heeft trouwens nog meer voordelen: naast de veel hogere energie-efficiëntie is het ook mogelijk om 
dergelijke verlichting tot 50% te dimmen, zoals nu al vaak met straatverlichting gebeurt. Bovendien kunnen er 
sensoren voorzien worden die het licht automatisch kunnen uitschakelen als er genoeg zonlicht binnenvalt. 
Uiteraard moet de kostprijs hiervan grondig doorgerekend worden en in rekening gebracht worden bij een spreiding 
van deze vervangingsoperatie.   
Gelet op de toelichting van de schepen van gebouwen waarbij hij verwijst naar de opmaak van het meerjarenplan 
waarbij het volledige patrimonium wordt geïnventariseerd en wordt nagegaan wat al dan niet in het patrimonium zal 
blijven. Want voor we de verdere investeringen kunnen plannen in gebouwen moet duidelijk zijn welke bestemming 
de gebouwen krijgen. 
Wat de straatverlichting zijn we continu bezig met de vervanging van de verlichting door LED-verlichting en waarbij 
wordt verwezen naar een bijlage die zal worden toegevoegd aan deze beslissing. 
Wij spelen ook in op projectoproepen van de minister en we hebben drietal projecten ingediend en we hebben een 
beslissing ontvangen dat er twee van de drie projecten worden weerhouden en een stukje subsidie wordt 
toegekend. 

Amendementen 

Gelet op het voorstel van schepen Mark Vanleeuw tot amendering van artikel 1 en 2 als volgt: 
oorspronkelijk artikel 1 en 2: 
Artikel 1. 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord om het energieverbruik te verminderen en binnen een redelijke en 
uitvoerbare termijn de TL-verlichting in alle gemeentelijke gebouwen te vervangen door LED. 
Artikel 2. 
Hiervoor worden de nodige budgetten voorzien in de meerjarenplanning. 
te vervangen door: 
Artikel 1. 
De gemeenteraad steunt volmondig het beleidsinitiatief van de bestuursploeg om -waar mogelijk en budgettair 
inpasbaar - zowel binnen als buiten LED-verlichting te plaatsen. 
 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot amendering van artikel 1 en 2 
op verzoek en volgens voorstel van schepen Mark Vanleeuw, waarbij een ja-stem het amendement ondersteunt en 
een neen-stem het amendement verwerpt;  
  
Gelet op de uitslag van de stemming van het voorstel tot amendering van de leningsvoorwaarden volgens voorstel 
van schepen Mark Vanleeuw: 
- 16 stemmen voor: burgemeester: Moyaers; schepenen: Vanleeuw, Berden Marijke, Vandersmissen, Ector, 
Gruyters; raadsleden: Vandenrijt, De Waele, Graulus,  Durwael, Appeltans, Van Cauteren, Michiels, Hayen, De 
Ryck, voorzitter: Buekers. 
- 1 stem tegen: raadslid: Guypen 
- 5 onthoudingen: raadsleden: Berden Wim, Grosemans, Jamers, Raskin, Franssen. 
Het voorstel van amendering van artikel 1 en 2 op verzoek en volgens voorstel van schepen Mark Vanleeuw, wordt 
aanvaard. 
 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot de stemming over het geamendeerd voorstel van beslissing: 
 
Stemming: 
Met 19 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Evi 
Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Johny Franssen, Gunter De Ryck), 1 
stem tegen (Lo Guypen), 2 onthoudingen (Wim Berden, Tim Raskin) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
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De gemeenteraad steunt volmondig het beleidsinitiatief van de bestuursploeg om -waar mogelijk en budgettair 
inpasbaar - zowel binnen als buiten LED-verlichting te plaatsen. 

Motivering onthouding 

Raadslid Wim Berden verantwoordt zijn onthouding als volgt: 
Het is principieel een probleem dat we principiële beslissingen nemen over het opkomen van de zon. 
 

15 Bijkomend agendapunt N-VA: 
Het uitrollen van de UITPAS. 

Inhoudelijke motivering 

Een UITPAS is een spaarkaart die aangeschaft kan worden om punten te sparen bij diverse uitstappen en daar 
kortingen en andere voordelen voor terug te krijgen. De toepassing van een dergelijke kaart wordt door de meeste 
deelnemende steden en gemeenten heel breed geïnterpreteerd. Je krijgt bijvoorbeeld punten voor een deelname 
aan sportactiviteiten, het bijwonen van toneelvoorstellingen of het ontlenen van boeken in de bibliotheek. 
  
De gespaarde punten kunnen dan worden omgeruild voor een aantal voordelen. Het kan dan gaan om kortingen, 
maar ook om gadgets, gratis tickets, enz. Een UITPAS mag maximaal 5 euro kosten en er geldt een speciaal tarief 
voor kansengroepen. Het doel van de pas is om mensen meer te laten participeren in vrijetijdsactiviteiten.   
  
De UITPAS startte als proefproject in 4 steden en  gemeenten in 2012 en 2013. Intussen zijn er verspreid over 
Vlaanderen heel wat steden en gemeenten bijgekomen. Op dat vlak lopen we toch wel achter in Limburg, waar 
enkel Maasmechelen en Sint-Truiden de UITPAS momenteel aanbieden. 
  
Als we onze gemeente willen aansluiten bij de UITPAS, dan zijn er twee mogelijkheden. Als we een nieuwe 
UITPAS-regio zouden willen vormen, moeten we daarvoor tegen 15 oktober 2019 een dossier indienen. Logischer 
lijkt me echter dat we ons zouden aansluiten bij UITPAS Haspengouw, in dat geval is het niet nodig om een dossier 
in te dienen. 
Gelet op de toelichting van schepen Gruyters: 
De UIT Pas wordt opgenomen in het ontwerp van meerjarenplan dat momenteel wordt voorbereid. Dit wordt 
momenteeel druk onderzocht en er is afgelopen week nog een vergadering over doorgegaan. We zijn evenwel niet 
van plan om aan te sluiten bij Haspengouw maar zijn momenteel in onderhandeling met de gemeente Lummen. 

Amendementen 

Gelet op het voorstel van schepen Bart Gruyters tot amendering van artikel 1 als volgt: 
oorspronkelijk artikel 1: 
Artikel 1. 
Aan de raad wordt gevraagd om Herk-de-Stad aan te sluiten bij UITPAS Haspengouw en de nodige voorzieningen 
(zoals UITPADzuilen en/of een UITPASbalie) hiervoor uit te rollen. 
te wijzigen naar: 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad steunt volmondig het voornemen van de bestuursploeg om -binnen het nieuwe meerjarenplan 
2020-2025 - de UITPAS als actiepunt op te nemen en uit te rollen. 
  
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot amendering van artikel 1 op 
verzoek en volgens voorstel van schepen Bart Gruyters,  waarbij een ja-stem het amendement ondersteunt en een 
neen-stem het amendement verwerpt;  
  
Gelet op de uitslag van de stemming van het voorstel tot amendering van artikel 1 volgens voorstel van schepen 
Bart Gruyters: 
- 15 stemmen voor: burgemeester: Moyaers; schepenen: Vanleeuw, Berden Marijke, Vandersmissen, Ector, 
Gruyters; raadsleden: Vandenrijt, De Waele, Graulus, Durwael, Appeltans, Van Cauteren, Michiels, Hayen, 
voorzitter: Buekers. 
- 2 stemmen tegen: raadslid: Guypen, De Ryck 
- 5 onthoudingen: raadsleden: Berden Wim, Grosemans, Jamers, Raskin, Franssen 
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Het voorstel van amendering van artikel 1 op verzoek en volgens voorstel van schepen Bart Gruyters, wordt 
aanvaard. 
  
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot de stemming over het geamendeerd voorstel van beslissing; 
 
Stemming: 
Met 17 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Martine Van 
Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Johny Franssen), 1 stem tegen (Lo Guypen), 4 onthoudingen 
(Wim Berden, Karolien Grosemans, Tim Raskin, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad steunt volmondig het voornemen van de bestuursploeg om - binnen het nieuwe meerjarenplan 
2020-2025 -de UITPAS als actiepunt op te nemen en uit te rollen. 

Motivering onthouding 

Fractieleider Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van de  N-VA-fractie als volgt: 
Constructieve voorstellen van de oppositie worden inhoudelijk overgenomen door de coalitie en op de conto van de 
meerderheid geschreven. 
  
Fractieleider Gunter De Ryck verantwoordt zijn onthouding als volgt: 
Beslissen over punten die nog moeten opgenomen worden in het MJP zijn moeilijk te beoordelen. 
 

16 Bijkomend agendapunt N-VA: 
European Disability Card 

Feiten en context 

Tijdens de gemeenteraad van 11 maart 2019 stelde de N-VA-fractie voor dat de gemeente Herk-de-Stad zich zou 
aansluiten bij het initiatief van de European Disability Card. 
  
Het is een Europese kaart die op een duidelijke en uniforme manier aantoont dat iemand andersvalide is en recht 
heeft op bepaalde voordelen. Mensen met een beperking hebben recht op deze kaart als ze een dossier hebben bij 
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.  
  
De gemeenteraad keurde de European Disability Card binnen de eigen gemeentelijke en OCMW-diensten goed en 
gaf opdracht aan de gemeentelijke administratie om het gebruik en de promotie van deze kaart verder te 
onderzoeken en uit te werken. We zijn inmiddels 6 maanden verder. Ik zou graag een stand van zaken krijgen. 
  
Gelet op het antwoord van de schepen Marijke Berden: 
Tijdens de gemeenteraad van 11 maart ll. werd inderdaad principieel ingestemd met het gebruik van de European 
Disability Card. 
  
Begeleiders van personen met een beperking mogen al jaren gratis binnen in De Markthallen. Indien op voorhand 
geweten is dat het om een rolstoelgebruiker gaat worden er ook vooraf de nodige praktische afspraken gemaakt in 
functie van een goede plaats voor zowel rolstoelgebruiker als begeleider. 
  
Een dergelijke gratis toegang is ook één van de mogelijke voordelen van een European Disability Card (EDC). De 
EDC laat organisatoren vrij om zelf de voordelen te kiezen die ze wensen toe te kennen.  Mogelijke voordelen zijn 
o.a.: 

• gratis toegang of toegang tegen een verlaagd tarief voor de persoon met een handicap of zijn begeleider (of 
zijn tolk) ; 

• een gratis audio- of videogids; 

• brochures of informatie, aangepast aan specifieke behoeften (bijvoorbeeld in brailleschrift of eenvoudige 
taal); 

• een speciale pas in parken voor een vlottere toegang tot attracties; 
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• enz. 
Toetreden tot de EDC met enkel een gratis toegang kan uiteraard, maar is een relatief mager aanbod. 
In het kader van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan heeft het bestuur er daarom de voorkeur aan gegeven 
om in eerste instantie in te zetten op een toetreding tot de UITPAS. De investeringen hiervoor zijn beperkter en 
tegelijk is de doelgroep groter en is er dus ook een grotere maatschappelijke winst te boeken. 
Wij zijn bezig met het meerjarenbeleidsplan en wordt mee opgenomen samen met de UITPAS. 
Karolien, 
wat ik zeer vreemd vind is dat jij de vorige legislatuur als voorzitter van het OCMW en Schepen van sociale zaken 
van 1 januari 2013 tem 31 december 2018 nooit iets communiceerde over deze kaart, noch over de Handipass. 
-1 december 2011 was er een federaal regeerakkoord voor een dergelijke kaart nl. Handipass voor België. 
-In december 2015 werd er een overeenkomst getekend door de Europese commissie voor deze kaart en kon 
iedere gemeente zich aansluiten. Jammer dat jij tijdens je uitoefening van je functie hier niets mee gedaan 
hebt.  Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn (RvMW) van 01/12/2017 is deze kaart ongunstig bevonden. Dit 
was toch jouw bevoegdheid? 
Tevens worden alle cliënten die recht hebben op deze kaart geholpen met de aanvraag door de maatschappelijke 
assistent van het OCMW. 
Gelet op de aanvullingen van de burgemeester dat er een onderzoek werd gevraagd en intussen gebeurde maar 
dat er is vastgesteld dat er te weinig kan aangeboden worden in het kader van de EDCard waardoor het momenteel 
weinig zinvol lijkt deze aanvraag te doen. We trachten verder vorm te geven aan een uitwerking van de European 
Disability Card (EDC) en zullen daarna nog verder nagaan in welke mate de UITPAS een toegevoegde waarde kan 
vormen. 
 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vraag van Karolien Grosemans namens de N-VA en het antwoord hierop gegeven door 
schepen Marijke Berden en burgemeester Bert Moyaers. 
 

17 Bijkomend agendapunt N-VA: 
Aanstelling algemeen directeur. 

Feiten en context 

Op de gemeenteraad van 18 februari 2019 werd beslist om de raadsbeslissingen van 19 februari 2018 houdende de 
samenstelling van de werkgroep tot aanstelling van de algemeen directeur en goedkeuring prijsvraag voor het 
voorzien in externe begeleiding bij deze aanstelling en de raadsbeslissing van 14 mei 2018 houdende de wijziging 
van de samenstelling van de werkgroep tot aanstelling van de algemeen directeur en goedkeuring prijsvraag voor 
het voorzien in externe begeleiding bij deze aanstelling werden ingetrokken. 
De gemeenteraad van 19 februari 2019 koos er dus voor om geen werkgroep en geen externe begeleiding te 
voorzien. De gemeenteraad stelde toen ook de beoordelingscriteria (niet limitatief) vast. 
Het schepencollege is sinds 1 april op de hoogte van de kandidaturen die tijdig en ontvankelijk werden ingediend. 
Het schepencollege heeft deze kandidaturen sinds die datum niet opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad opdat 
deze – na vergelijking van titels en verdiensten – kan overgaan tot de effectieve aanstelling van de algemeen 
directeur. Er is duidelijk sprake van uitstelgedrag en dit komt niet ten goede van het bestuur noch de kandidaten. 
Ik zou graag uitleg krijgen over de volgende punten: 
-          over besluiten die nadien in het CBS werden genomen om toch een extern bureau aan te duiden. Vanwaar 
deze beslissing? Zal men extra criteria toevoegen? Graag meer info over de opdracht van dit extern bureau. 
Wanneer zal het bureau het rapport afleveren? 
-          meer duiding bij de brieven die de OCMW-secretaris in dit kader schreef aan het CBS en de voorzitter van de 
GR 
-          duiding bij de briefwisseling van het CBS naar de twee kandidaten (o.a. uitnodiging interview 
kandidatuurstelling en nadien de annulering van dit interview) 
 
-          de loutere bevoegdheid in deze van het CBS om na te gaan of de kandidaturen tijdig en ontvankelijk zijn 
(vanuit de overgangsbepalingen) en het feit dat het CBS flirt met de exclusieve bevoegdheid van de GR inzake de 
aanstelling van een AD 
-          wanneer de GR uiteindelijk beslist om de AD aan te stellen 
-          welke functie voorzien wordt voor de andere kandidaat die geen AD wordt en wanneer dat raadsbesluit 
genomen wordt 
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-          hoe het komt dat na mijn vraag tijdens de laatste GR de kandidaten nog steeds niet op de hoogte gebracht 
werden ‘tijdig en ontvankelijk’ hun kandidatuur gesteld te hebben. Men ging dat nagaan en in orde brengen 
-          tot op heden ik nog steeds geen documenten mocht ontvangen over de briefwisseling / het e-mailverkeer 
tussen de administratie en ABB alhoewel mij dat tijdens de laatste GR beloofd werd. Hoe komt het dat dit er nog 
steeds niet is? Ik verwacht dat dit tussen deze melding en de zitting van 9 september er wel zal zijn. 
  
Gelet op de antwoorden geformuleerd door de burgemeester Bert Moyaers: 

• over besluiten die nadien in het CBS werden genomen om toch een extern bureau aan te duiden. Vanwaar 
deze beslissing? Zal men extra criteria toevoegen? Graag meer info over de opdracht van dit extern bureau. 
Wanneer zal het bureau het rapport afleveren? 

Het bureau werd aangeduid om naast de beoordeling die wij als individuele leden van het college moeten doen te 
kunnen toetsen aan een externe lezing van de kandidaturen en op die manier we als gemeenteraadslid over een 
extra toetssteen en element van de uiteindelijke beslissing te kunnen beschikken. Alle gemeenteraadsleden zullen 
vooraf aan hun uiteindelijke beslissing akte nemen van deze externe lezing. Extra criteria zijn er nu niet, maar als 
die opduiken kunnen die eventueel in overweging genomen worden indien ze relevant en toetsbaar zijn bij beide 
kandidaten. 

• meer duiding bij de brieven die de OCMW-secretaris in dit kader schreef aan het CBS en de voorzitter van 
de GR 

Voor meer duiding bij de brieven van de OCMW-secretaris moet ik verwijzen naar de OCMW-secretaris zelf 

• duiding bij de briefwisseling van het CBS naar de twee kandidaten (o.a. uitnodiging interview 
kandidatuurstelling en nadien de annulering van dit interview) 

De uitnodiging werd verstuurd omdat het bureau dit als een kans zag om eventuele vragen/onduidelijkheden bij de 
kandidatuurstellingen te laten verduidelijken indien zij daarmee instemden. 
Omdat daar voorbehoud bij gemaakt werd door één van de kandidaten verviel die mogelijkheid en werd de 
uitnodiging geannuleerd. 

• de loutere bevoegdheid in deze van het CBS om na te gaan of de kandidaturen tijdig en ontvankelijk zijn 
(vanuit de overgangsbepalingen) en het feit dat het CBS flirt met de exclusieve bevoegdheid van de GR 
inzake de aanstelling van een AD 

Beide kandidaten werden op de hoogte gebracht van ontvangst (aangetekend verstuurd met aangevraagd 
ondertekend tegenbewijs) en afgifte op kantoor tegen afgifte van schriftelijk ontvangstbewijs. Beiden gevolgd met 
een bevestigend gesprek met het personeelshoofd 
Het CBS erkend integraal de bevoegdheid van de gemeenteraad terzake, maar maakt wel gebruik om beslissingen 
voor te bereiden en in dit dossier ook individueel de kandidaturen te laten onderzoeken en toetsen aan feiten ter 
voorbereiding van een grondig debat in de schoot van de GR 

• wanneer de GR uiteindelijk beslist om de AD aan te stellen 
Het is moeilijk een timing op te zetten. Het bureau dat de kandidaturen onderzoekt, maakt een schatting uiterlijk 
november 2019.  De uiteindelijke beslissing zal gebeuren in gesloten zitting. 

• welke functie voorzien wordt voor de andere kandidaat die geen AD wordt en wanneer dat raadsbesluit 
genomen wordt 

Dit is afhankelijk van de verkozen Algemeen Directeur en de pluspunten van de tegenkandidaat. Vooraf een 
raadsbesluit maken zou een voorafname zijn op de keuze van Algemeen Directeur. 

• hoe het komt dat na mijn vraag tijdens de laatste GR de kandidaten nog steeds niet op de hoogte gebracht 
werden ‘tijdig en ontvankelijk’ hun kandidatuur gesteld te hebben. Men ging dat nagaan en in orde brengen 

Beide kandidaten werden op de hoogte gebracht van ontvangst waarvan één die een aangetekend schrijven heeft 
verstuurd met aangevraagd ondertekend tegenbewijs en de ander afgifte op kantoor tegen afgifte van schriftelijk 
ontvangstbewijs. Beide gevolgd met een bevestigend gesprek met het personeelshoofd. 

• tot op heden ik nog steeds geen documenten mocht ontvangen over de briefwisseling / het e-mailverkeer 
tussen de administratie en ABB alhoewel mij dat tijdens de laatste GR beloofd werd. Hoe komt het dat dit er 
nog steeds niet is? Ik verwacht dat dit tussen deze melding en de zitting van 9 september er wel zal zijn 

Er werd inderdaad tijdens de voorgaande zitting van gemeenteraad beloofd om inzage te geven van de 
briefwisseling / het e-mailverkeer tussen de administratie en ABB maar wat ik toen niet wist is dat ABB om 
deontologische redenen geen verslagen maakt van gesprekken of schriftelijk verkeer van besprekingen die zij 
voeren. Zij geven enkel juridische antwoorden op vragen, geen over inhoudelijke beoordelingen van – in dit geval 
kandidaten – en wensen daar ook geen schijn van te wekken. 
Uw vraag verbaast me aangezien u dit na de vorige gemeenteraad gemeld werd door een ambtenaar tijdens een 
bezoek van uw fractie aan de taverne Olmenhof en u besliste dat uw vraag omtrent de briefwisseling / het e-
mailverkeer geen verder gevolg behoefde. 
 
Beslissing: 
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Kennis te nemen van de vragen van de N-VA-fractie en de antwoorden hierop gegeven door burgemeester Bert 
Moyaers. 
 

18 Bijkomend agendapunt N-VA: 
Fietsenstalling in de Zoutbrugstraat. 

Inhoudelijke motivering 

In de Zoutbrugstraat, waar heel wat winkels en horecagelegenheden gevestigd zijn, is het moeilijk om fietsen veilig 
weg te zetten. Steeds meer Herkenaren verplaatsen zich duurzaam en komen met de fiets naar het centrum. Die 
evolutie is erg positief en dat moeten we blijven stimuleren, maar dan moeten deze mensen ook de mogelijkheid 
krijgen om hun fiets vlot, comfortabel en veilig te stallen. 
  
De lokale middenstand is zelf vragende partij voor een degelijke fietsenstalling in de omgeving van de 
Zoutbrugstraat. Het is op vraag van deze ondernemers dat we vandaag dit punt hier op de agenda zetten. Zo 
creëren we een win-winsituatie voor de uitbaters, de klanten en de mobiliteit in de omgeving. 
  
Gezien de toelichting van schepen Vanleeuw: 
Er zijn in het centrum van de Herk-de-Stad samen 128 fietsenstallingen te vinden zijn. Op de hoek van de 
Zoutbrugstraat ter hoogte van de bibliotheek zijn er 12 fietsenstallingen voorzien op korte wandelafstand dus van 
alle handelszaken in de Zoutbrugstraat. 
Er zal verder vooraf worden overlegd met de middenstandsraad en de verkeerscommissie. Daarom wordt een 
amendement voorgesteld ter vervanging van artikel 1: 
 De gemeenteraad is akkoord om de mogelijkheid te onderzoeken om bijkomende fietsenstallingen te plaatsen in de 
Zoutbrugstraat, evenwel rekening houdend met de fietsenrekken ter hoogte van de kerk, de bib, achter het GC de 
markthallen, maar hier sowieso de middenstandsraad en de verkeerscommissie te betrekken. 
 

Amendementen 

Gelet op het voorstel van schepen Mark Vanleeuw tot amendering van artikel 1 als volgt: 
oorspronkelijk artikel 1: 
Artikel 1. 
De gemeenteraad stemt in met de installatie van een fietsenstalling (fietsenrek) in de nabijheid van de 
Zoutbrugstraat, hetzij op één van de parkeerplaatsen, hetzij in het verbindingsstraatje naar het plein achter het 
OCMW. 
 
te vervangen door: 
Artikel 1. 
De gemeenteraad is akkoord om de mogelijkheid te onderzoeken om bijkomende fietsenstallingen te plaatsen in de 
Zoutbrugstraat, evenwel rekening houdend met de fietsenrekken ter hoogte van de kerk, de bib, achter het GC de 
markthallen, maar hier sowieso de middenstandsraad en de verkeerscommissie in te betrekken. 
 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot amendering van artikel 1 op 
verzoek en volgens voorstel van schepen Mark Vanleeuw,  waarbij een ja-stem het amendement ondersteunt en 
een neen-stem het amendement verwerpt;  
  
Gelet op de uitslag van de stemming van het voorstel tot amendering van artikel 1 volgens voorstel van schepen 
Mark Vanleeuw: 
- unamien: burgemeester: Moyaers; schepenen: Vanleeuw, Berden Marijke, Vandersmissen, Ector, Gruyters; 
raadsleden: Vandenrijt, Guypen, De Waele, Berden Wim, Graulus, Grosemans, Durwael, Appeltans, Van Cauteren, 
Michiels, Hayen, Jamers, Raskin, Franssen; De Ryck, voorzitter: Buekers. 
Het voorstel van amendering van artikel 1 op verzoek en volgens voorstel van schepen Mark Vanleeuw, wordt 
aanvaard. 
 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot de stemming over het geamendeerd voorstel van beslissing; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen. 
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Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad is akkoord om de mogelijkheid te onderzoeken om bijkomende fietsenstallingen te plaatsen in de 
Zoutbrugstraat, evenwel rekening houdend met de fietsenrekken ter hoogte van de kerk, de bib, achter het GC de 
markthallen, maar hier sowieso de middenstandsraad en de verkeerscommissie in te betrekken. 
 

19 Bijkomend agendapunt N-VA: 
Hondenlosloopweide Olmenhof. 

Inhoudelijke motivering 

Heel veel Vlaamse gemeenten beschikken over minstens één hondenlosloopweide. Ook in Herk hebben we heel 
wat hondeneigenaars die vragende partij zijn om een plek in te richten speciaal voor hun viervoeters. Er zijn in het 
verleden al een aantal mogelijkheden geopperd, toch kwam de kogel nooit door de kerk. 
Nu dient er zich een nieuwe kans aan: als N-VA zijn wij ervan overtuigd dat een gedeelte van het dierenpark in het 
Olmenhof perfect de functie van hondenlosloopweide zou kunnen vervullen. Er zijn zones in het Olmenhof waar de 
reeds aanwezige dieren weinig tot geen gebruik van maken. Vooral het deel naast de Pikkeleerstraat lijkt ons 
geschikt. Vanop de parking kan daar trouwens makkelijk een speciale toegang voorzien worden. 
Daarnaast is het wel aangewezen om, zoals andere gemeenten, een reglement op te stellen voor de hondenweide. 
Voor ons zou daarin moeten worden opgenomen dat agressieve honden of honden met een besmettelijke ziekte 
niet toegelaten zijn, dat elke begeleider verantwoordelijk is voor de schade die zijn hond(en) aanricht(en) en dat 
uitwerpselen onmiddellijk opgeruimd moeten worden. Het zou nuttig zijn om hiervoor één of meerdere vrijwilligers te 
hebben uit de buurt die een oogje in het zeil houden. 
Tot slot is ook het sociale aspect van een hondenweide het vermelden waard. In een samenleving waarin 
eenzaamheid een steeds groter probleem wordt, is het ook deels de taak van een gemeentebestuur om mensen 
(met gedeelde interesses) samen te brengen. Een hondenlosloopweide is hiervan een mooi en relatief goedkoop 
voorbeeld. 
Overwegende dat er een beheersplan Olmenhof bestaat dat nog loopt tot 2027, waarin er een dierenpark voorzien 
is op die plaats. 
Overwegende dat er derhalve door schepen Ector een amendement wordt voorgelegd ter stemming voor de 
vervanging door volgend artikel 1: 
De gemeenteraad steunt het beleidsinitiatief van de bestuursploeg om de inrichting van een hondenlosloopweide te 
realiseren in het park Olmenhof mits dit conform is met het beheersplan van het park Olmenhof. Dit wensen we 
eerst te onderzoeken. 

Amendementen 

  
Gelet op het voorstel van schepen Guido Ector tot amendering van artikel 1 als volgt: 
oorspronkelijk artikel 1: 
Artikel 1. 
De gemeenteraad stemt ermee in dat een gedeelte van het dierenpark in het park Olmenhof wordt omgevormd tot 
een hondenlosloopweide. 
 
te vervangen door: 
Artikel 1. 
De gemeenteraad steunt het beleidsinitiatief van de bestuursploeg om de inrichting van een hondenlosloopweide te 
realiseren in het park Olmenhof mits dit conform is met het beheersplan van het park Olmenhof. Dit wensen we 
eerst te onderzoeken. 
 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot amendering van artikel 1 op 
verzoek en volgens voorstel van schepen Guido Ector,  waarbij een ja-stem het amendement ondersteunt en een 
neen-stem het amendement verwerpt;  
  
Gelet op de uitslag van de stemming van het voorstel tot amendering van artikel 1 volgens voorstel van schepen 
Guido Ector: 



38 
 

- unamien: burgemeester: Moyaers; schepenen: Vanleeuw, Berden Marijke, Vandersmissen, Ector, Gruyters; 
raadsleden: Vandenrijt, Guypen, De Waele, Berden Wim, Graulus, Grosemans, Durwael, Appeltans, Van Cauteren, 
Michiels, Hayen, Jamers, Raskin, Franssen; De Ryck, voorzitter: Buekers. 
Het voorstel van amendering van artikel 1 op verzoek en volgens voorstel van schepen Guido Ector, wordt 
aanvaard. 
 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot de stemming over het geamendeerd voorstel van beslissing; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad steunt het beleidsinitiatief van de bestuursploeg om de inrichting van een hondenlosloopweide te 
realiseren in het park Olmenhof mits dit conform is met het beheersplan van het park Olmenhof. Dit wensen we 
eerst te onderzoeken. 
 

20 Bijkomend agendapunt N-VA: 
Graveren en labelen van fietsen. 

Feiten en context 

Fietsen zit in de lift! De laatste jaren evolueert de fiets van louter een vrijetijdsbesteding naar een volwaardig 
vervoersmiddel voor woon- en werkverkeer. Elektrische fietsen en racefietsen worden massaal aangekocht, maar 
ze zijn ook zeer waardevol. In heel wat Limburgse gemeenten zijn er daarom vaste tijdstippen waarop fietsen 
gegraveerd kunnen worden door de politie (bv. Lummen) of bij de technische diensten (bv. Diepenbeek). In 
Zonhoven heeft men een systeem waarbij zeer moeilijk verwijderbare stickers per post verstuurd worden op 
aanvraag. In vele gemeenten kan dit wekelijks of maandelijks gebeuren. Uiteraard zijn zulke graveringen geen 
wondermiddel tegen diefstal, maar ze werken wel ontmoedigend en ze zorgen ervoor dat gestolen fietsen makkelijk 
op te sporen zijn tot maanden na de diefstal. 
Hier in Herk-de-Stad hebben we geen vast moment waarop fietsen gegraveerd of gelabeld kunnen worden en zijn 
onze inwoners dus afhankelijk van de buurgemeenten of sporadische acties. Hier willen wij als N-VA graag 
verandering in brengen door op een geregeld tijdstip een fietsgravering te organiseren, hetzij bij de technische 
dienst, hetzij op het politiekantoor. Zo krijgen alle Herkenaren de kans om hun fiets beter te beschermen tegen 
verlies of diefstal. 
De prijs van dit initiatief zou zich beperken tot de aankoop van een graveermachine. Bepaalde fietstypes (bv. 
carbon) kunnen niet gegraveerd worden, hiervoor maakt men gebruik van een speciaal soort sticker die heel 
moeilijk verwijderd kan worden. 
Overwegende de toelichting van schepen Vanleeuw waarbij wordt geduid dat de nood al enige tijd geleden de nood 
werd gevoeld. Desbetreffend overlegd met de politie en die hebben aangereikt dat ze graag willen graveren maar 
dat dit niet kon want ze hadden geen graveermachine. Er werd dus een graveermachine aangekocht. Maar 
vervolgens mocht de wijkpolitie niet graveren van de eigen hiërarchie. 
Overwegende dat evenwel de website van de politie LRH dat de burgers van Lummen terecht kunnen op het 
politiekantoor dan moet dit voor de Herkse burger. 
Daarom wordt er een amendement voorgelegd: 
 

Amendementen 

  
Gelet op het voorstel van schepen Mark Vanleeuw tot amendering van artikel 1 als volgt: 
oorspronkelijk artikel 1: 
Artikel 1. 
De gemeenteraad stemt ermee in om op regelmatige basis fietsen van Herkse inwoners gratis te graveren of te 
labelen op een vooraf bepaalde locatie. 
 
te vervangen door: 
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Artikel 1. 
De gemeenteraad vraagt met aandrang dat de politiezone regio Limburg Hoofdstad een frequent moment voor 
fietsengravering in Herk-de-Stad voorziet naar analogie van de gemeente Lummen. 
Hiernaast zal de gemeente het initiatief nemen om aanvullende graveeracties te organiseren. 
 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot amendering van artikel 1 op 
verzoek en volgens voorstel van schepen Mark Vanleeuw,  waarbij een ja-stem het amendement ondersteunt en 
een neen-stem het amendement verwerpt;  
  
Gelet op de uitslag van de stemming van het voorstel tot amendering van artikel 1 volgens voorstel van schepen 
Mark Vanleeuw: 
- unamien: burgemeester: Moyaers; schepenen: Vanleeuw, Berden Marijke, Vandersmissen, Ector, Gruyters; 
raadsleden: Vandenrijt, Guypen, De Waele, Berden Wim, Graulus, Grosemans, Durwael, Appeltans, Van Cauteren, 
Michiels, Hayen, Jamers, Raskin, Franssen; De Ryck, voorzitter: Buekers. 
Het voorstel van amendering van artikel 1 op verzoek en volgens voorstel van schepen Mark Vanleeuw, wordt 
aanvaard. 
 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot de stemming over het geamendeerd voorstel van beslissing; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad vraagt met aandrang dat de politiezone regio Limburg Hoofdstad een frequent moment voor 
fietsengravering in Herk-de-Stad voorziet naar analogie van de gemeente Lummen. 
Hiernaast zal de gemeente het initiatief nemen om aanvullende graveeracties te organiseren. 
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