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Zitting van de gemeenteraad 13 januari 2020 
 

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter 

Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Guido Ector, Schepenen 

Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter 

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

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Gert Vandersmissen, Schepen 

Toon Durwael, Raadslid 

Afwezig / 

 
DE GEMEENTERAAD 

In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen wordt 
navolgend agendapunt toegevoegd, namens de N-VA-fractie: 
-De aanpak van bacterievuur (perenvuur) 
Bijkomend punt wordt behandeld na de afhandeling van de gewone agenda van de openbare zitting. 

 
Openbaar 

Vorig verslag 

1 Goedkeuring vorig verslag. 

Feiten en context 

Gelet op de ontwerpnotulatie van de gemeenteraad van 9 en 16 december 2019; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het voorinzagerecht; 
Na beraadslaging; 
 
Beslissing: 
 
De ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 9 en 16 december 2019 worden goedgekeurd nadat: 
Wel werd aangegeven dat: 
- bij het verslag van 9 december 2019 een aantal adviezen van adviesraden niet werden bijgevoegd in bijlage bij het 
agendapunt 'Meerjarenplan 2020 - 2025. 
- bij het verslag van 16 december 2019 het controlerecht niet volledig kon uitgevoerd worden door het ontbreken 
van een audioverslag. 

Motivering onthouding 

Fractieleider Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 



2 
 

De N-VA-fractie onthoudt zich wegens de onnauwkeurige weergave van de motiveringen bij de diverse 
onthoudingen en omwille van het feit dat het audioverslag van 16 december 2019 niet ter beschikking is. Hierdoor 
wordt het controlerecht van de oppositie niet gerespecteerd. 

___________ 
Raadslid Wim Berden verantwoordt zijn onthouding als onafhankelijk raadslid als volgt: 
Het is jammer dat het audio verslag deze maal niet ter beschikking was aangezien het een gewaardeerd instrument 
ter controle en voorbereiding vd gemeenteraad is. 
Raadslid Tim Raskin sluit zich hierbij aan. 

____________ 
 

 

Aanstelling personeel 

2 Kennisname van het ontslag van de heer Paul Buekers als raadslid. 

Feiten en context 

Gelet op het schrijven van 1 januari 2020 van de heer Paul Buekers, waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als raadslid 
aan de voorzitter van de gemeenteraad en dit vanaf 1 januari 2020; 
Overwegende dat in toepassing van artikel 13 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen het ontslag definitief is zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt.  
Overwegende dat de voorzitter het ontslag mocht ontvangen op 1 januari 2020; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
  
 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van het ontslag van de heer Paul Buekers als raadslid en dit met ingang van 1 januari 2020. 
 

3 Kennisname afstand mandaat als raadslid door Quain Amélie. 

Feiten en context 

Gelet op de kennisgeving van het ontslag van de heer Paul Buekers als raadslid per 1 januari 2020; 
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 waaruit blijkt dat mevrouw Amélie Quain werd 
aangewezen als eerste opvolger voor de sp.a-lijst; 
Gelet op de e-mail van 2 januari 2020 van mevrouw Amélie Quain waarin zij meldt afstand te doen van het mandaat 
als raadslid in opvolging van de heer Paul Buekers, ontslagnemend raadslid; 
 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van het schrijven van mevrouw Amélie Quain waarin zij meldt afstand te doen van het mandaat als 
raadslid in opvolging van de heer Paul Buekers, ontslagnemend raadslid. 
 

4 Kennisname afstand mandaat als raadslid door Demoustiez Joke. 

Feiten en context 

Gelet op de kennisgeving van het ontslag van de heer Paul Buekers als raadslid per 1 januari 2020; 
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 waaruit blijkt dat mevrouw Joke Demoustiez werd 
aangewezen als tweede opvolger voor de sp.a-lijst; 
Gelet op de e-mail van 2 januari 2020 van mevrouw Joke Demoustiez waarin zij meldt afstand te doen van het 
mandaat als raadslid in opvolging van de heer Paul Buekers, ontslagnemend raadslid en mevrouw Amélie Quain die 
afstand deed als raadslid (eerste opvolger sp.a-fractie); 
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Beslissing: 
 
Kennis te nemen van het schrijven van mevrouw Joke Demoustiez waarin zij meldt afstand te doen van het 
mandaat als raadslid in opvolging van de heer Paul Buekers, ontslagnemend raadslid. 
 

5 Beëdiging van de heer Ludo Knaepen als raadslid in opvolging van de 
heer Paul Buekers ontslagnemend raadslid. 

Feiten en context 

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in kennis werd gesteld 
van het ontslag van de heer Paul Buekers bij schrijven van 1 januari 2020; 
  
Overwegende dat er bijgevolg één mandaat van titelvoerende raadslid vacant is en door aanstelling van één 
opvolger in de vacature moet worden voorzien; 
  
Overwegende dat de heer Ludo Knaepen ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
op de kandidaatlijst nr. 1 sp.a verkozen werd en dat op dezelfde kandidaatlijst nr.1 de heer Ludo Knaepen als derde 
in aanmerking komend opvolger (derde opvolger) verkozen werd, wat blijkt uit het proces-verbaal van het 
hoofdbureau van de verkiezingen van de gemeente Herk-de-Stad van 14 oktober 2018; 
  
Overwegende dat blijkt uit de voorgelegde documenten dat de heer Ludo Knaepen sedert de verkiezing zonder 
enige onderbreking aan de eisen van verkiesbaarheid heeft voldaan en dat hij zich niet bevindt in één van de 
gevallen van onverenigbaarheid met het mandaat van gemeenteraadslid; 
  
Overwegende dat de geloofsbrieven, overeenkomstig artikel 6 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017, zoals gewijzigd onderzocht werden; 
  
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Ludo Knaepen door de 
gemeenteraad,  blijkt dat de heer Ludo Knaepen voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;  

Wettelijke motivering 

Gelet op artikel 14 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 
  
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De geloofsbrieven van de heer Ludo Knaepen goed te keuren. 
Voor zijn aanstelling als titelvoerend raadslid, hem uit te nodigen de eed af te leggen, zoals bepaald in artikel 14 van 
het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
Op verzoek van de Voorzitter vervoegt de heer Ludo Knaepen hierop de vergadering en legt in handen van de 
voorzitter van de gemeenteraad de eed af: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 
  
Artikel 2. 
De heer Ludo Knaepen is derhalve aangesteld als gemeenteraadslid en van rechtswege OCMW- raadslid en neemt 
deel aan de beraadslagingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. 
  
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 in tweevoud wordt overgemaakt aan  de Vlaamse regering. 
 

Financiën 
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6 Budgetwijziging 1 - 2019 - OCMW. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad voor maatschappelijk welzijn op 11 december 2018; 
  
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2018 door de raad voor maatschappelijk welzijn op 1 juli 2019; 
  
Gelet dat in 2018 respectievelijk 84% van het uitgavenbudget voor exploitatie en 90% van het ontvangstenbudget 
voor exploitatie werd uitgevoerd; 
  
Gelet dat de 1ste budgetwijziging 2019 dient als vertrekbasis voor het financiële kader van het meerjarenplan 2020-
2025; 
  

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 waarin gestipuleerd is dat een aanpassing van het meerjarenplan 2014-
2019 facultatief is bij de opmaak van het budget 2019; 
  
Gelet dat, in uitvoering van het decreet lokaal bestuur, de budgetwijziging van het OCMW pas definitief vastgesteld 
en uitvoerbaar is na goedkeuring door de gemeenteraad; 
  
Gelet op de goedkeuring van deze budgetwijziging op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 november 
2019; 
 
Stemming: 
Met 14 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, 
Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim 
Hayen, Ludo Knaepen), 7 onthoudingen (Lo Guypen, Wim Berden, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim 
Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De budgetwijziging 1-2019 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 
- de toezichthoudende overheid 
- de dienst financiën. 

Motivering onthouding 

Fractieleider Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
De materiële vergissingen en procedurefouten van dit bestuur stapelen zich op. Vandaar de onthouding van de N-
VA-fractie. 

____________ 
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Raadslid Wim Berden verantwoordt zijn onthouding als Onafhankelijke als volgt: 
Wij hebben er begrip voor dat er een gissing gebeurde aangezien de (spel)regels recentelijk gewijzigd zijn. Toch is 
het jammer dat de procedure niet meteen correct werd gevolgd. 
Raadslid Lo Guypen, NIEUW, en raadslid Tim Raskin, Onafhankelijke,  sluiten zich hierbij aan. 

_____________ 
Fractieleider Gunter De Ryck sluit zich aan bij de onthouding van Wim Berden. 

_____________ 
 

 

Grondgebiedszaken 

TD-P 

7 Goedkeuring addendum bij concessieovereenkomst VMM - Gemeente 
Herk-de-Stad - percelen Herk-de-Stad, 3de Afd. Sie A nrs. 273B, 431H, 
432E en 427F - Beckersvaart. 

Feiten en context 

Gelet op de intentie van het gemeentebestuur om de wegenis van Beckersvaart, deels gelegen op de percelen 
Herk-de-Stad, 3e Afd. Sie A nrs; 273B, 431H, 432E en 427 F, eigendom van de Vlaamse Milieu Maatschappij, Dr. 
De Moorstraat 24-26 te Aalst, te onderhouden en in te richten als fietsstraat; 
Overwegende dat bij de opmaak van de plannen van de aanleg van de Beckersvaart als fietsstraat tevens de 
inrichting van bijkomende parkeerplaatsen langs de spoorweg opportuun werd geacht; 
Overwegende dat het stadsbestuur in haar zitting van 16 april 2018 een concessieovereenkomst goedkeurde 
tussen de VMM en de stad op de percelen Herk-de-Stad, 3e Afd. Sie A nrs; 273B, 431H, 432E en 427 F, teneinde 
de wegenis van de Beckersvaart te kunnen inrichten en onderhouden als fietsstraat; 
Overwegende dat thans voor de aanleg van parkeerplaatsen de goedkeuring van een addendum bij de 
concessieovereenkomst zoals goedgekeurd op 16 april 2018 en ondertekend op 17 oktober 2018. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de VMM op datum van 3 december 2019 een ontwerp van bijlage bij de concessieovereenkomst 
van 17 oktober 2018 en waarbij de percelen 272R en 431G toegevoegd aan de initiële concessieovereenkomst en 
dit voor de aanleg van maximum 15 parkeerplaatsen. 
  

Wettelijke motivering 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40, § 1; 41, § 2, 12° en 292; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De bijlage bij concessieovereenkomst tussen de VMM en de stad van 17 oktober 2018 en waarbij de bestaande 
concessieovereenkomst wordt uitgebreid met een concessie ten bate van de stad op de percelen Herk-de-Stad, 3e 
Afd. Sie A de percelen 272R en 431G, eigendom van de Vlaamse Milieu Maatschappij, Dr. De Moorstraat 24-26 te 
Aalst, teneinde deze aan te wenden voor de aanleg van maximum 15 parkeerplaatsen; 
Artikel 2. 
Het ontwerp van deze bijlage bij de concessieovereenkomst zoals toegevoegd in bijlage maakt integraal deel uit van 
deze beslissing. 
Artikel 3. 
De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen deze bijlage bij de concessieovereenkomst te 
ondertekenen. 
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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: 
- Technische Dienst Planning 
- Vlaamse Milieu Maatschappij, Dr. De Moorstraat 24-26 te Aalst 
 

TD-U 

8 Herklassering onbevaarbare waterlopen van 3de categorie naar 2de 
categorie. 

Feiten en context 

Gelet op het schrijven d.d. 7 maart 2013 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG), de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen (VVPW) en de Vereniging van 
Vlaamse Provincies (VVP), waarbij de gemeenten van de provincie Limburg werden uitgenodigd voor de infosessie 
d.d. 19 maart 2013 rond de implementering van Doorbraak 63 'Waterbeleid en -beheer' van het Witboek Interne 
Staatshervorming, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering van 8 april 2011; 
Overwegende dat het Vlaamse Gewest de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie beheert en dat, buiten de 
ambtsgebieden van de polders en wateringen, de gemeenten de onbevaarbare waterlopen van de derde categorie 
en de provincies de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie beheren; 
Overwegende dat de wateringen binnen hun ambtsgebieden instaan voor het beheer van de onbevaarbare 
waterlopen van zowel de tweede als de derde categorie; 

Inhoudelijke motivering 

  
Overwegende dat op deze infosessie werd meegedeeld dat voormalig Vlaams minister Joke Schauvliege een plan 
van aanpak voor de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen op 21 december 2012 heeft voorgelegd aan de 
Vlaamse regering. Dat zij daarbij heeft aangegeven dat de voorgestelde aanpak mogelijkheden biedt inzake 
efficiëntieverhoging, vereenvoudiging, optimalisatie van de inzet van deskundigheid en ervaring en het behoud van 
de betrokkenheid van de lokale actoren; 
  
Gelet op de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 27.01.2014, houdende:  

• principieel akkoord om de waterlopen van 3de categorie, integraal met inbegrip van de overwelfde secties, 
over te dragen aan de provincie Limburg. 

• alvorens ter bekrachtiging  te agenderen op de Gemeenteraad advies te vragen aan de landbouwersraad 
en de Minaraad 

  
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 24.03.2014, houdende: 

• niet  akkoord om de waterlopen van 3de categorie, integraal met inbegrip van de overwelfde secties, over te 
dragen aan de provincie Limburg. 

  
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 14.04.2014, houdende bekrachtiging van de  beslissing van het 
college dd. 24.03.2014 met name dat 'op basis van de ingewonnen adviezen te herzien, en in afwachting van een 
decretaal initiatief, niet akkoord ging om de waterlopen van 3de categorie, integraal met inbegrip van de overwelfde 
secties, over te dragen aan de provincie Limburg'. 
  
 Gelet op de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering van de watering van Sint-Truiden, resp. d.d. 5 
maart 2014 en 2 april 2014, waarbij de watering van Sint-Truiden akkoord gaat met de herklassering van de 
waterlopen van categorie 3 naar 2 voor alle onbevaarbare waterlopen van categorie 3 gelegen in de gemeenten 
waar de watering actief is; 
  
Gelet op het besluit van de algemene vergadering van de watering De Herk d.d. 25 november 2014 waarbij de 
watering De Herk akkoord gaat met de herklassering van de waterlopen van categorie 3 naar 2 voor alle 
onbevaarbare waterlopen van categorie 3 gelegen in de gemeenten waar de watering actief is; 
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Gelet op het besluit van het bestuur van de watering van Schakkebroek en Terbermen d.d. 14 november 2013 
waarbij de watering van Schakkebroek en Terbermen akkoord gaat met de herklassering van de waterlopen van 
categorie 3 naar 2 voor alle onbevaarbare waterlopen van categorie 3 gelegen in de gemeenten waar de watering 
actief is; 
Gelet op de besluit van de algemene vergadering van de watering Het Schulensbroek, op voorstel van het 
wateringbestuur, d.d. 13 november 2019, waarbij de watering Het Schulensbroek akkoord gaat met de herklassering 
van de waterlopen van categorie 3 naar 2 voor alle onbevaarbare waterlopen van categorie 3 gelegen in de 
gemeenten waar de watering actief is; 
Gelet op het provincieraadsbesluit van de provincie Limburg van 18 december 2013 waaruit blijkt dat de provincie 
bereid is om de onbevaarbare waterlopen van derde categorie over te nemen van de gemeenten die dit wensen; 
  
Overwegende dat van de provincieraad, de gemeenteraad en (de algemene vergaderingen van) de betrokken 
wateringen een formalisatie van de gemaakte afspraken verwacht wordt, zodat de provincie deze beslissingen 
gebundeld kan overmaken aan de VMM, waarna deze ze bundelt voor Vlaanderen en bezorgt aan de minister; 
  
Overwegende dat, in afwachting van de effectieve herklassering ter zake, het wenselijk is om tussen de gemeente 
en de provincie een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten zodat de provincie reeds het onderhoud van de 
waterlopen van derde categorie kan overnemen vanaf een datum die zal bepaald worden door de deputatie en de 
gemeente de nodige voorbereidingen kan treffen inzake de herschikking van het gemeentelijk budget; 
  

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 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen waarin de bevoegdheden inzake 
de waterlopen van eerste, tweede en derde categorie vastgesteld zijn; 
Gelet op de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen; 

Financiële impact 

Gelet op het feit dat de provincie bereid is om al vanaf begin 2020 de onderhoudskost (van de waterlopen die naar 
categorie 2 geherklasseerd worden) op zich te nemen; 
Gelet op het project van de VMM waarbij alle waterlopen van categorie 2 en 3 in watering Schulensbroek worden 
geherklasseerd naar categorie 1; 
Gelet op het feit dat als alle geplande herklasseringen rond zijn in Herk-de-Stad, de stad Herk-de-Stad zich jaarlijks 
ongeveer 14 500 euro zal besparen; 
Gelet dat de voorziene uitgaven op budgetcode GBB/0319-00/6494000/STAD/CBS/IP-GEEN/U/440 reeds verlaagd 
werden met 13 000 euro voor het werkingsjaar 2020; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De herklassering van de onbevaarbare waterlopen van derde categorie naar tweede categorie wordt goedgekeurd 
voor alle onbevaarbare waterlopen van derde categorie gelegen in de gemeente. 
  
Artikel 2. 
Deze beslissing vervangt de beslissing van de gemeenteraad dd. 14.04.2014, voor het deel : 
bekrachtiging beslissing SC dd. 24/03/2014. houdende: 
Interne staatshervorming –doorbraak 63 – waterlopenbeheer in Herk-de-Stad: 
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niet akkoord om de waterlopen van 3de categorie, integraal met inbegrip van de overwelfde Daelerssecties, over te 
dragen aan de provincie Limburg. 
  
Artikel 3. 
Het schepencollege wordt gelast met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Limburg 
in afwachting van een wettelijke finalisering van de herklassering van de waterlopen van derde naar tweede 
categorie zodat de provincie het onderhoud van de waterlopen van derde categorie kan overnemen vanaf een 
datum die zal bepaald worden door de deputatie volgens de modaliteiten vastgelegd in deze overeenkomst. De 
overeenkomst wordt omgezet in een afsprakennota na finalisering van de herklassering door de minister. 
  
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 in tweevoud wordt overgemaakt aan: 

• provincie Limburg - Dienst Water en Domeinen, Universiteitslaan 1 in 3500 Hasselt; 

• watering van Sint-Truiden - Breendonkstraat 3 in 3800 Sint-Truiden; 

• watering De Herk - Kapelhofstraat 22 bus 1 in 3500 Hasselt; 

• watering van Schakkebroek en Terbermen - Sint-Truidersteenweg 46 in 3540 Herk-de-Stad; 

• watering Het Schulensbroek - Beerbosstraat 39 in 3540 Schulen (Herk-de-Stad). 

• technische dienst 

• dienst financiën 
 

ADVIES: 

gunstig 

Visum financieel directeur 

gunstig 
Gunstig visum VSM_20191209_056 van Ive Vanderlee van 10-12-2019 

9 Verlenging samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Natuur- 
en Landschapsploegen (De Winning – vzw Groenwerk). 

Feiten en context 

Reeds meerdere jaren wordt er gewerkt via een intergemeentelijk samenwerkingsverband met De Winning – vzw 
Groenwerk.  Deze samenwerking, die tussen De Winning en 9 gemeenten (waaronder Herk-de-Stad) wordt 
afgesloten, poogt een win-winverhaal te zijn.  
De samenwerking is afgesloten in het kader van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen die een 
naargelang de financiële inbreng evenredig aantal manuren arbeid zullen presteren in de deelnemende gemeenten. 
Eventuele aanwervingen gebeuren steeds in het kader van het decreet op sociale werkplaatsen van de Vlaamse 
overheid. Hierdoor kan er duurzame tewerkstelling en opleiding aangeboden worden voor kansengroepen door het 
uitvoeren van activiteiten in natuur-, bos- en landschapsbeheer. 
 De samenwerking in Herk-de-Stad is uitstekend te noemen en houdt volgende projecten in: 

• Olmenhof - Harlaz 

• Kleine landschapselementen - beheer 

• Maaien van obstakels 

• Speelbos Schulen 

• Beheer wachtbekkens 

• Geboortebos Donk 

• Maaibeheer 

• Het Ven – bos- en maaibeheer 

• De Vroente 

• diversen 

Inhoudelijke motivering 
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Gelet op de jarenlange vruchtbare samenwerking met de intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg West-
Limburg; 
Gezien dit samenwerkingscharter wordt onderschreven door een aantal andere Limburgse gemeenten met de 
bedoeling via een tewerkstellingsproject landschaps-, natuur- en bosbeheerswerken uit te voeren binnen de 
aangesloten gemeenten; 
Gelet op het aantal taken dat de vorige jaren reeds werd waargenomen door deze ploeg, dat  in het kader van het 
alternatief maaibeheer het manueel maaien van wegbermen rond de hindernissen eveneens onder dit beheer 
resulteert, alsook werken in het kader van het goedgekeurde landschapsplan ‘Oude Boomkwekerij De Pierpont’ 
dienen uitgevoerd te worden; 
Gezien voor het jaar 2020 een nieuwe overeenkomst dient afgesloten te worden voor een bedrag van € 30.000,- 
incl. B.T.W.; 
Overwegende dat deze overeenkomst en het takenpakket passend is in de nieuwe indeling van het groenbeheer, 
zoals voorgesteld in de nota van de dienst Leefmilieu dd. 24 februari 2010; 
Gezien blijkt uit de samenwerking van de vorige jaren dat de werking van INL tot ieders tevredenheid werd voltooid; 

Wettelijke motivering 

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 
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; 

Financiële impact 

Gelet op het voorziene begrotingskrediet onder nr. 0200-03/6103510; 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
  
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het samenwerkingscharter met de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg goed te keuren voor het 
werkingsjaar 2020 ten bedrage van  € 30.000,- incl. B.T.W. 
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 in tweevoud wordt overgemaakt aan: 
-de Dienst Financiën 
-de Dienst Leefmilieu 
-de Technische Dienst - Uitvoering 

  
 

ADVIES: 

Gunstig onder voorbehoud van goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 

Visum financieel directeur 

Gunstig onder voorbehoud van goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 
Gunstig visum VSM_20191209_059 van Ive Vanderlee van 10-12-2019 

10 Verlenging overeenkomst lokale diensteneconomie (De Winning - vzw 
Werkkans). 

Feiten en context 
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Reeds meerdere jaren wordt er gewerkt via een lokale diensteneconomie met De Winning – vzw Werkkans.  Deze 
samenwerking, die tussen de Winning – vzw Werkkans en de  gemeenten van het kanton Herk-de-Stad wordt 
afgesloten, poogt een win-winverhaal te zijn.  
De dienstverlening verloopt in opdracht van het lokale bestuur.  Het gaat daarbij om diensten die werkgelegenheid 
creëren door aan lokale collectieve behoeften te beantwoorden en die op een participatieve wijze een 
maatschappelijke meerwaarde creëren door het duurzaam ondernemen na te streven en die worden verricht ter 
uitvoering van het algemeen economisch belang.  Deze diensten zijn omwille van hun specificiteit, kostprijs en 
toegankelijkheid complementair ten aanzien van het bestaande reguliere dienstenaanbod. 
De samenwerking in Herk-de-Stad is uitstekend te noemen en houdt het volgende in: 

• bijstand bij het groenbeheer en -onderhoud sociale wijken in de verschillende deelgemeenten 

• bijstand bij het pesticidenvrij onderhoud van alle gemeentelijke beplantingen (nieuw vanaf 2014) 

• diversen 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 28 januari 2009 tot principiële toetreding tot het project Lokale 
Diensteneconomie via De Winning – vzw Werkkans; 
Gelet op de meerwaarde van de tewerkstellingsvorm Lokale Diensteneconomie, waarbij via subsidies mensen uit 
kansengroepen kunnen tewerkgesteld worden; 
Overwegende dat hiervoor een overeenkomst dient afgesloten te worden;  
Overwegende de taken die aan deze ploeg kunnen worden toebedeeld, namelijk onderhoud van parken, herstel en 
onderhoud van straatmeubilair, logistieke ondersteuning van evenementen, kleine klussen rond gemeentelijk 
patrimonium, opruimen van zwerfvuil, pesticidenvrij groenonderhoud, enz. … binnen de gemeente Herk-de-Stad; 
Overwegende dat deze opdracht kadert in de herverdeling van het gemeentelijk groenbeheer, zoals voorgesteld in 
de nota van de dienst milieu dd. 24 februari 2010; 
Gezien blijkt uit de samenwerking van de vorige jaren dat de werking van LDE tot ieders tevredenheid werd voltooid; 
Overwegende dat het wenselijk is om deze overeenkomst te verlengen voor het dienstjaar 2020 
Overwegende dat het hier gaat over een opdracht voor een collectieve dienstverlening, uitgevoerd door mensen uit 
kansengroepen en dat het hier handelt over een subsidiebesluit; 
Overwegende dat de goedkeuring van de besteding uren minawerkers nog bij ministrieel besluit moet toekomen om 
het aan het in de gemeentebegroting voorziene budget toegevoegd te worden; 

Wettelijke motivering 

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; 
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; 

Financiële impact 

  
Gelet op het voorziene krediet onder nr. 0200-03/6103510 in het meerjarenplan voor het jaar 2020; 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De toetreding tot het project Lokale Diensteneconomie van 'De Winning- vzw Werkkans' voor het dienstjaar 2020 te 
verlengen, met de bedoeling om werken te laten uitvoeren aan het openbaar patrimonium in de gemeente Herk-de-
Stad. 
Artikel 2. 
In overleg met de Dienst Leefmilieu en de Technische Dienst – Uitvoering navolgende taken te laten uitvoeren via 
deze overeenkomst: onderhoud parken en sociale wijken, bijstand bij het pesticidenvrij onderhoud van de 
plantsoenen, herstel en onderhoud van straatmeubilair, kleine klussen rond het gemeentelijke patrimonium, 
opruimen zwerfvuil, e.a. 
Artikel 3.  



11 
 

De nodige kredieten, zijnde € 56.000,-  werden voorzien in het meerjarenplan voor 2020 onder nr. 0200-
03/6103510.  
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 in tweevoud wordt overgemaakt aan: 
-de Dienst Financiën 
-de Dienst Leefmilieu 
-de Technische Dienst-Uitvoering 
 

ADVIES: 

Gunstig gelet op de voorziene budgetten. 

Visum financieel directeur 

Gunstig gelet op de voorziene budgetten. 
Gunstig visum VSM_20191212_060 van Ive Vanderlee van 17-12-2019 

11 Wegbermbeheer 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2019-8755. 

Feiten en context 

  
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht 'Wegbermbeheer 2020' wordt geraamd op € 92.429,51 excl. btw of 
€ 111.839,71 incl. 21% btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende het verzoek van de raad om bij een volgend bestek na te denken over een clausule inzake 
schadeclausule bij het beschadigen van bomen bij het uitvoeren van de maaiwerken; 

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°; 
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Financiële impact 

  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 
0200-04/6103510 (actie GBB-CBS); 
  
 
Stemming: 
Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 2. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 0200-04/6103510 
(actie GBB-CBS). 
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 in tweevoud wordt overgemaakt aan:  
- De Technische Dienst - Uitvoering  
- De dienst Financiën 
 

ADVIES: 

Gunstig onder voorbehoud van goedkeuring van het meerjarenplan 

Visum financieel directeur 

Gunstig onder voorbehoud van goedkeuring van het meerjarenplan 
Gunstig visum VSM_20191209_057 van Ive Vanderlee van 10-12-2019 

12 Onderhoud plantsoenen 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2019-8756. 

Feiten en context 

  
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht 'Onderhoud plantsoenen 2020' wordt geraamd op € 38.349,81 excl. 
btw of € 46.403,27 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; 
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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, 2° (nieuwe 
werken/diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken/diensten); 
  
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, 
en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen; 

Financiële impact 

  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 
0200-03/6103510 (actie GBB-CBS); 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 2. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 0200-03/6103510 
(actie GBB-CBS). 
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 in tweevoud wordt overgemaakt aan:  
- De Technische Dienst - Uitvoering  
- De dienst Financiën 
 

ADVIES: 

Gunstig onder voorbehoud van goedkeuring van het meerjarenplan. 

Visum financieel directeur 

Gunstig onder voorbehoud van goedkeuring van het meerjarenplan. 
Gunstig visum VSM_20191209_058 van Ive Vanderlee van 10-12-2019 

Vrije Tijd 

13 Goedkeuring nieuwe statuten Wereldraad. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de bestaande statuten verouderd zijn en niet bruikbaar zijn als vertrekbasis; 
Overwegende dat het voorstel van nieuwe statuten is gebaseerd op de statuten van de nieuwe welzijnsraad en 
cultuuradviesraad; 
Overwegende dat het ontwerp werd besproken en goedgekeurd door de Wereldraad in haar vergadering van 13 
november 2019; 
  
Overwegende het ontwerp: 
STATUTEN WERELDRAAD 
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Artikel 1 – doel 
De Wereldraad: 
- Behandelt en behartigt alle aangelegenheden op gemeentevlak die te maken hebben met het gemeentelijk 
mondiaal en fairtrade beleid 
 - Adviseert het lokale bestuur inzake mondiaal en fairtrade beleid, zowel op verzoek als op eigen initiatief 
- Bevordert overleg, samenwerking en coördinatie tussen alle mogelijke partners actief rond mondiaal en fairtrade 
beleid 
- Kan indien nodig deskundigen raadplegen 
  
Artikel 2 – aansluitingsvoorwaarden 
§1. Een gemotiveerde aansluitingsaanvraag voor zowel een vereniging/organisatie/instelling als een individueel lid 
dient schriftelijk (e-mail) te gebeuren. 
§2. Aansluitingsvoorwaarden: 
-  Een vereniging/organisatie/instelling moet minstens gedurende één jaar een actieve werking in Herk-de-Stad 
kunnen aantonen 
-  Niet-georganiseerde individuele leden die beschikken over een zinvolle deskundigheid vanuit een opleiding, 
professionele ervaring, ervaring als vrijwilliger… 
Door hun toetreding verklaren de leden zich akkoord met de statuten. 
  
Artikel 3 – mandaat 
§1. Een mandaat duurt zes jaar en loopt samen met de legislatuur van de gemeenteraad. 
De raad wordt opnieuw samengesteld binnen de zes maanden na de aanstelling van een nieuwe gemeenteraad. Er 
is geen beperking inzake het aantal opeenvolgende mandaten. 
§2. Aan een mandaat komt een einde door: 
-          Persoonlijk schriftelijk ontslag aan te bieden 
-          Door intrekking van het mandaat door de afvaardigende vereniging/organisatie/instelling 
-          Door collectief ontslag van de hele raad 
-          Door het overlijden van het lid 
-          Door schrapping van het mandaat omwille van ernstige redenen door de raad zelf 
  
Artikel 4 – Zetel 
De zetel van de Wereldraad  is gevestigd in het gemeentelijk administratief centrum. 
Agenda, verslagen en documenten zijn steeds ter inzage bij de verantwoordelijke ambtenaar. 
  
Artikel 5 – samenstelling 
Stemgerechtigde leden: 
- één afgevaardigde per vereniging, organisatie of instelling actief rond mondiaal en fairtrade beleid. 
- niet-georganiseerde leden die voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden in artikel 2 §2. 
  
Niet-stemgerechtigde leden: 
-          De verantwoordelijke schepen 
-          De verantwoordelijke ambtenaar 
  
De raad bestaat maximaal voor 2/3de uit personen van hetzelfde geslacht. 
Gemeenteraadsleden kunnen geen lid zijn. 
  
De raad kiest onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Verslaggeving en administratieve opvolging 
gebeurt door de verantwoordelijke ambtenaar. 
  
 Artikel 6 - Samenroeping 
De Wereldraad komt minstens tweemaal per jaar samen. 
De samenroeping gebeurt door de voorzitter en ondervoorzitter. 
Indien minstens 2/3de van de leden van de raad hiervoor een verzoek indienen bij de voorzitter moet de raad 
verplicht worden samengeroepen. 
  
Artikel 7 - Beslissingen 
Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) doorslaggevend. 
  
Artikel 8 - adviesverlening 
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De adviesverlening verloopt via de spelregels zoals bepaald in de afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de 
erkende adviesraden. 
§1. Het gemeentebestuur engageert zich om: 

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

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

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

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

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

§2. De Wereldraad engageert zich om : 

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

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

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

  
  

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur inzonderheid titel 6, hoofdstuk 2, artikel 304 §1-6: 
§1           De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en inspraak van de burgers of van de 
doelgroepen,… 
§3           …,alleen de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als 
opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. 
Ten hoogste twee derde van de leden…, is van hetzelfde geslacht. Gemeenteraadsleden en leden van het college 
kunnen GEEN stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren,… 
§4           De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen ook andere initiatieven nemen om de 
inspraak van de burgers te bevorderen. 
§5           De gemeenteraad bepaalt bij REGLEMENT de wijze waarop concreet vorm gegeven wordt aan de 
inspraak, vermeld in paragraaf 1 t.e.m. 4, voor de gemeente en haar organen. 
§6           Het College kan, onder de voorwaarden die de gemeenteraad vaststelt, het beheer van budgetten voor de 
realisatie van bepaalde acties of projecten toevertrouwen aan wijkcomités en burgerinitiatieven… 
  
Gelet op de cultuurpactwet van 16 juli 1973 inzonderheid volgende artikels: 
Art.6      Elke overheid moet alle erkende representatieve verenigingen en alle ideologische en filosofische 
strekkingen betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid… 
Art.7      Deze organen van advies worden zo samengesteld dat de vertegenwoordiging van de ideologische en 
filosofische strekkingen alsmede van de gebruikersgroeperingen wordt verzekerd en dat een onrechtmatig overwicht 
van één der strekkingen of van een geheel van organisaties van gebruikers die beweren tot één strekking te 
behoren, vermeden wordt 
Art.8      Gebruikers en strekkingen moeten volgens een billijke democratische en werkelijke vertegenwoordiging 
met medebeslissende of adviserende stem betrokken worden bij het beheer van gemeentelijke culturele instellingen 
  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019 waarbij het nieuwe werkingskader voor de adviesraden 
werd goedgekeurd; 
  
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De nieuwe statuten voor de Wereldraad goed te keuren. 

mailto:secretariaat@herk-de-stad.be
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STATUTEN WERELDRAAD 
Artikel 1 – Doel 
De Wereldraad: 
- Behandelt en behartigt alle aangelegenheden op gemeentevlak die te maken hebben met het gemeentelijk 
mondiaal en fairtrade beleid 
 - Adviseert het lokale bestuur inzake mondiaal en fairtrade beleid, zowel op verzoek als op eigen initiatief 
 - Bevordert overleg, samenwerking en coördinatie tussen alle mogelijke partners actief rond mondiaal en fairtrade 
beleid 
- Kan indien nodig deskundigen raadplegen 
  
Artikel 2 – Aansluitingsvoorwaarden 
§1. Een gemotiveerde aansluitingsaanvraag voor zowel een vereniging/organisatie/instelling als een individueel lid 
dient schriftelijk (e-mail) te gebeuren. 
  
§2. Aansluitingsvoorwaarden: 
 -  Een vereniging/organisatie/instelling moet minstens gedurende één jaar een actieve werking in Herk-de-Stad 
kunnen aantonen 
-  Niet-georganiseerde individuele leden die beschikken over een zinvolle deskundigheid vanuit een opleiding, 
professionele ervaring, ervaring als vrijwilliger… 
  
Door hun toetreding verklaren de leden zich akkoord met de statuten. 
  
Artikel 3 – Mandaat 
§1. Een mandaat duurt zes jaar en loopt samen met de legislatuur van de gemeenteraad. 
De raad wordt opnieuw samengesteld binnen de zes maanden na de aanstelling van een nieuwe gemeenteraad. Er 
is geen beperking inzake het aantal opeenvolgende mandaten. 
  
§2. Aan een mandaat komt een einde door: 
-          Persoonlijk schriftelijk ontslag aan te bieden 
-          Door intrekking van het mandaat door de afvaardigende vereniging/organisatie/instelling 
-          Door collectief ontslag van de hele raad 
-          Door het overlijden van het lid 
-          Door schrapping van het mandaat omwille van ernstige redenen door de raad zelf 
  
Artikel 4 – Zetel 
De zetel van de Wereldraad  is gevestigd in het gemeentelijk administratief centrum. 
Agenda, verslagen en documenten zijn steeds ter inzage bij de verantwoordelijke ambtenaar. 
  
Artikel 5 – Samenstelling 
Stemgerechtigde leden: 
- één afgevaardigde per vereniging, organisatie of instelling actief rond mondiaal en fairtrade beleid. 
- niet-georganiseerde leden die voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden in artikel 2 §2. 
  
Niet-stemgerechtigde leden: 
-          De verantwoordelijke schepen 
-          De verantwoordelijke ambtenaar 
  
De raad bestaat maximaal voor 2/3de uit personen van hetzelfde geslacht. 
Gemeenteraadsleden kunnen geen lid zijn. 
De raad kiest onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Verslaggeving en administratieve opvolging 
gebeurt door de verantwoordelijke ambtenaar. 
  
 Artikel 6 - Samenroeping 
De Wereldraad komt minstens tweemaal per jaar samen. 
De samenroeping gebeurt door de voorzitter en ondervoorzitter. 
Indien minstens 2/3de van de leden van de raad hiervoor een verzoek indienen bij de voorzitter moet de raad 
verplicht worden samengeroepen. 
  
Artikel 7 - Beslissingen 
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Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) doorslaggevend. 
  
Artikel 8 - Adviesverlening 
De adviesverlening verloopt via de spelregels zoals bepaald in de afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de 
erkende adviesraden. 
§1. Het gemeentebestuur engageert zich om: 

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

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

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

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

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

§2. De Wereldraad engageert zich om : 

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

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

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

  
  
Artikel 2. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering in tweevoud wordt overgemaakt aan: 
- afdelingshoofd Vrije Tijd 
- Mevr. Jenny Spiessens – voorzitter Wereldraad 
  
  
  
 

14 Tijdelijke ondersteuning voor duurzame initiatieven bij evenementen. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat er nog veel onduidelijk heerst bij zowel gemeentebesturen, organisatoren van evenementen, 
Limburg.net, Ovam en andere betrokken partijen over een vlotte praktische organisatie van het gebruik van 
herbruikbare bekers tijdens evenementen; 
Overwegende dat de organisatoren van onder meer Rock Werchter, Tomorrowland, Pukkelpop etc niet wensen over 
te schakelen naar herbruikbare bekers; 
Overwegende dat de meeste producenten van pilsbieren hun eigen herbruikbare bekers gaan ontwikkelen en ter 
beschikking gaan stellen van organisatoren, maar enkel voor het schenken van hun bier; 
Overwegende dat Coca-Cola eveneens niet overschakelt naar herbruikbare bekers, maar blijft werken met eigen 
kleine PET-flesjes; 
Overwegende dat het schepencollege absoluut voorstander is van een structurele oplossing, maar vooraleer te 
investeren in de aankoop van een groot aantal herbruikbare bekers duidelijkheid wenst te hebben over: 
- welk soort herbruikbare bekers best gekocht worden: 
- aantal herbruikbare bekers zodat organisatoren van Herkse evenementen vlot kunnen werken 
- gebruik van wasunits en/of vuil inleveren van herbruikbare bekers 
- kostprijs: aankoop bekers, huur wasunits, reinigingskosten vuil ingeleverde bekers ... 
Overwegende het voorstel om een plan van aanpak ook voor advies voor te leggen aan de jeugdraad en de 
minaraad;  

mailto:secretariaat@herk-de-stad.be
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Overwegende om het bestaande overleg met alle betrokken partners onverminderd verder te zetten; 
Overwegende het voorstel om in afwachting van een structurele oplossing organisatoren van evenementen die 
actief inzetten op duurzaamheid te ondersteunen met een subsidie van 250,00 euro per evenement; 
Tijdelijk subsidiereglement ter ondersteuning van duurzame acties bij evenementen; 
  

• artikel 1 - Doel 
Met deze tijdelijke subsidie wil het gemeentebestuur van Herk-de-Stad organisatoren van evenementen 
ondersteunen die op een actieve manier inzetten op duurzaamheid. De opgedane ervaringen worden verzameld op 
de dienst cultuur/jeugd en mee genomen in de uitwerking van een structureel ondersteuningskader. 

• artikel 2 - Tijdelijk 
De subsidie is enkel mogelijk in de periode dat er nog geen structurele ondersteuning wordt voorzien. Deze 
structurele ondersteuning wordt opgenomen in het nieuwe evenementenreglement. Zodra dit reglement door de 
gemeenteraad is goedgekeurd wordt de tijdelijke subsidiëring stopgezet. 

• artikel 3 - Bedrag 
Het gaat om een forfaitaire subsidie van 250,00 euro per evenement 

• artikel 4 - Voorwaarden 
1) De aanvraag van het evenement dient te gebeuren volgens de spelregels zoals bepaald in het fuifreglement (GR 
2016 0314) 
2) De organisator dient minstens drie acties te nemen in het kader van afvalpreventie - zoals voorzien onder punt 7 
van een fuifaanvraag 
3) De organisator dient verplicht voor alle dranken gebruik te maken van of herbruikbare bekers of glas 
4) De organisator dient uiterlijk 14 dagen na het evenement een beknopte evaluatie van de genomen maatregelen 
te bezorgen aan de dienst cultuur/jeugd. Deze evaluatie dient minstens het volgende te vermelden:  
- aantal gehuurde/gebruikte herbruikbare bekers of glazen 
- aantal vrijwilligers dat werd ingezet voor de verwerking van de bekers of glazen 
- gebruik wasunit (indien van toepassing) 
- leverancier van bekers of glazen 
- overzicht van de gemaakte kosten 

• artikel 5 - Beoordeling & uitbetaling 
De beoordeling van de aanvraag en de evaluatie gebeurt door de dienst cultuur/jeugd. De subsidie wordt enkel 
uitbetaald op basis van een positieve beoordeling. 

Wettelijke motivering 

Gelet op de Vlaremwetgeving die vanaf 1 januari 2020 voorziet in een verplicht gebruik van herbruikbare bekers bij 
evenementen; 
- art. 5.3.12.1 Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen 
verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige 
verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. 
- art. 5.3.12.2. Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door 
hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Vanaf 1 januari 
2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor 
eenmalig gebruik. 
Gelet op het fuifreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 maart 2016 waarbij organisatoren 
momenteel enkel gevraagd wordt om minstens drie maatregelen te nemen in het kader van afvalpreventie; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; artikels 41-42; 
  
  

Financiële impact 

Overwegende dat de kosten geraamd worden op 2000,00 euro en kunnen worden gefinancierd via het voorziene 
krediet van 7.500,00 onder artikel 
A-3.2.1./0329-00/6159999/STAD/CBS/IP-GEEN; 
Overwegende het voorstel van de dienst Financiën om het nodige krediet te verschuiven en te koppelen aan actie 
3.2.4. Duurzaamheidsprincipes worden verankerd in gemeentelijke subsidiereglementen en dragen bij tot duurzaam 
gedrag bij verenigingen en clubs; 
 
Stemming: 
Met 15 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, 
Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim 
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Hayen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen), 6 onthoudingen (Lo Guypen, Wim Berden, Karolien Grosemans, Danny 
Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het tijdelijke subsidiereglement tot voor het jaar 2020 ter ondersteuning van duurzame acties bij evenementen goed 
te keuren: 

• artikel 1 - Doel 
Met deze tijdelijke subsidie wil het gemeentebestuur van Herk-de-Stad organisatoren van evenementen 
ondersteunen die op een actieve manier inzetten op duurzaamheid. De opgedane ervaringen worden verzameld op 
de dienst cultuur/jeugd en mee genomen in de uitwerking van een structureel ondersteuningskader. 

• artikel 2 - Tijdelijk 
De subsidie is enkel mogelijk in de periode dat er nog geen structurele ondersteuning wordt voorzien. Deze 
structurele ondersteuning wordt opgenomen in het nieuwe evenementenreglement. Zodra dit reglement door de 
gemeenteraad is goedgekeurd wordt de tijdelijke subsidiëring stopgezet. 

• artikel 3 - Bedrag 
Het gaat om een forfaitaire subsidie van 250,00 euro per evenement 

• artikel 4 - Voorwaarden 
1) De aanvraag van het evenement dient te gebeuren volgens de spelregels zoals bepaald in het fuifreglement (GR 
2016 0314) 
2) De organisator dient minstens drie acties te nemen in het kader van afvalpreventie - zoals voorzien onder punt 7 
van een fuifaanvraag 
3) De organisator dient verplicht voor alle dranken gebruik te maken van of herbruikbare bekers of glas 
4) De organisator dient uiterlijk 14 dagen na het evenement een beknopte evaluatie van de genomen maatregelen 
te bezorgen aan de dienst cultuur/jeugd. Deze evaluatie dient minstens het volgende te vermelden:  
- aantal gehuurde/gebruikte herbruikbare bekers of glazen 
- aantal vrijwilligers dat werd ingezet voor de verwerking van de bekers of glazen 
- gebruik wasunit (indien van toepassing) 
- leverancier van bekers of glazen 
- overzicht van de gemaakte kosten 

• artikel 5 - Beoordeling & uitbetaling 
De beoordeling van de aanvraag en de evaluatie gebeurt door de dienst cultuur/jeugd. De subsidie wordt enkel 
uitbetaald op basis van een positieve beoordeling. 
Artikel 2. 
Dit besluit wordt via het digitaal loket bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 
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 
- dienst cultuur/jeugd 
- dienst milieu 
- afdelingshoofd Vrije tijd 

Motivering onthouding 

Fractieleider Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
Beste raadsleden 
Er was eens een schepen van leefmilieu die in een diepe winterslaap lag. Hij sliep al sinds maart 2019. Hij moest 
nochtans het besluit van de Vlaamse Regering i.v.m. herbruikbare bekers in een gemeentelijk reglement gieten om 
de Herkse verenigingen te ondersteunen.  
Verenigingen zoals de Scouts van Donk en de politieke partijen zoals Groen en de N-VA probeerden hem wakker te 
schudden, maar niets hielp. Tenslotte maakte de administratie dan maar snel een tussenoplossing. Die ligt nu voor 
op de gemeenteraad.  
De N-VA-fractie is voor het ondersteunen van Herkse verenigingen i.v.m. duurzaamheid en besloot zich te 
onthouden omdat de schepen van leefmilieu méér dan tijd genoeg had (9 maanden) om een degelijk reglement uit 
te werken en alle documenten zoals het uitleenreglement en de handleiding herbruikbare bekers kant en klaar staan 
op de website van Limburg.net. 
En de schepen? Hij sliep nog lang en gelukkig. SSSSST......... 

__________ 
Raadslid Tim Raskin verantwoordt zijn onthouding als Onafhankelijke als volgt: 
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Wij zijn altijd voorstander voor duurzame initiatieven  die genomen worden binnen onze gemeente. Daarom vinden 
wij het goed dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt door middel van een tijdelijk subsidiereglement. Helaas 
zien we dat over het tijdelijk reglement weinig is nagedacht en dat het schepencollege snel iets in elkaar gestoken 
heeft wat zijn doel voorbij gaat. De forfaitaire vergoeding van 250 euro houdt geen rekening met het verschil in 
kosten tussen een klein en een groot evenement. 

___________ 
Raadslid Wim Berden verantwoordt zijn onthouding als Onafhankelijke als volgt: 
Ik sluit mij aan bij de onthouding van raadslid Tim Raskin en ik vind het jammer dat er geen adviezen zijn gevraagd. 
Raadslid Lo Guypen, NIEUW, sluit zich hierbij aan. 

______________ 
  
 

Staf 

Projecten 

15 Aanvullend politiereglement: inrichting van een 'schoolstraat' in de 
schoolomgeving basisschool Schulen, Kerkstraat te Schulen. 

Feiten en context 

Overwegende dat op vraag van de basisschool De Schuit het College van Burgemeester en Schepenen instemde 
met de inrichting van een proefopstelling 'schoolstraat' in de schoolomgeving van de Kerkstraat te Schulen lopend 
van 23 april 2019 tot en met 28 juni 2019 op basis van een afsprakennota. 
Overwegende dat het aanbevolen is de schoolstraatregeling naadloos te laten doorlopen bij de start van het nieuwe 
schooljaar en als overgang naar de behandeling van een permanent politiereglement door de gemeenteraad van 9 
september 2019 de proefperiode werd verlengd tot en met 20 januari 2020. 
Overwegende dat verkeersveiligheid en specifiek de veiligheid van de schoolgaande jeugd een belangrijke plaats 
innemen in het lokale en bovenlokale beleid. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat na afloop van het proefproject de ervaringen met het schoolstraatconcept en de praktische 
werking werden geëvalueerd waarbij rekening werd gehouden met: 

• De reacties van de betrokken buurtbewoners 

• De reacties van de leerkrachten en ouders van De Schuit 

• De reacties op een oproep tot ervaringen met de schoolstraat voor de gehele bevolking via de 
gemeentelijke informatiekanalen. 

• De ervaringen van de lokale politiezone 

• Het advies van de verkeerscommissie 
Overwegende dat de evaluatie van deze elementen positief is en een bestendiging van deze ingreep aangewezen 
is voor de verhoging van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 
Overwegende dat binnen de verkeersreglementering het afbakenen van een schoolstraat door een verplaatsbare 
afsluiting of slagboom niet langer verplicht is. 

Wettelijke motivering 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op de wet van 4 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat toegang tot schoolstraten 
betreft; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het decreet va  n 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
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Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 
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; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
In het gedeelte van de Kerkstraat tussen de kruising met de Kiezelweg (N717) en de Vanarenberglaan, dit 
Elke morgen van 8.15 uur tot 8.45 uur 
Maandag- en dinsdag- en donderdagavond van 15.30 uur tot 16.00 uur 
woensdagmiddag van 11.20 uur tot 11.50 uur 
Vrijdagavond van 14.50 uur tot 15.20 uur 
Uitgezonderd de schoolvakanties. 
De toegang is binnen deze tijdszones verboden in beide richtingen, voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd 
hulpdiensten en alle vertrekkend verkeer; het toekomend verkeer mits vergunning van de wegbeheerder op naam 
en kenteken (van aangelanden). 
Artikel 2. 
Het verkeer wordt omgeleid via de Tuffellaan en de Vanarenberglaan. 
Artikel 3. 
De beschikkingen van artikelen 1 en 2 worden ter kennis gebracht van de weggebruikers door aangepaste 
signalisatie, overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer en in 
de wegcode, titel II, artikel 22 undecies ‘verkeer in schoolstraten’. 
Artikel 4. 
De burgemeester of diens afgevaardigde kan een vergunning voor toekomend verkeer afleveren op naam en 
kenteken mits een relevant gemotiveerde aanvraag. Deze vergunning kan ten alle tijd worden herzien. 
Artikel 5. 
Overtreders van onderhavig politiereglement worden gestraft met de voorziene politiestraffen. 
Artikel 6. 
Dit besluit wordt via het digitaal loket aan de toezichthoudende overheid overgemaakt 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 
- de lokale Politie Limburg Regio Hoofdstad; 
- de heer Griffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt; 
- de heer Griffier bij de Politierechtbank te Hasselt; 
- HVZ Zuid-West Limburg, post Herk-de-Stad en de dienst 100; 
- Spoedgevallen AZ Diest; 
- Spoedgevallen Jessaziekenhuis; 
- de Lijn; 
- De directie basisschool De Schuit; 
- de Dienst Communicatie; 
- de Technische Dienst – Uitvoering. 
 

Kennisname 

16 Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 

 
Beslissing: 
 
Kennis te nemen van proces-verbaal vergaderingen: 
- Notulen Regionaal Bestuurscomité Noord Fluvius Limburg op 16 september 2019 
- Notulen Regionaal Bestuurscomité Zuid-West Fluvius Limburg op 25 september 2019 
- Notulen Raad van Bestuur Fluvius Limburg op 22 oktober 2019 
- Notulen Regionaal Bestuurscomité Oost Fluvius Limburg op 13 november 2019 
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- Notulen Regionaal Bestuurscomité Noord Fluvius Limburg op 18 november 2019 
- Notulen Regionaal Bestuurscomité Zuid-West Fluvius Limburg op 20 november 2019 
- Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius o.v. op 10 december 2019 
- Notulen algemene vergadering in buitengewone zitting Luvius Limburg op 10 december 2019 
  
 

17 Kennisname briefwisseling. 

Feiten en context 

Kennis te nemen van de briefwisseling: 
- het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur met melding dat de jaarrekening 2018 wordt goedgekeurd. 
 
Beslissing: 
 
 

Bijkomend agendapunt 

18 Bijkomend agendapunt N-VA: De aanpak van bacterievuur (perenvuur). 

Feiten en context 

Eind jaren 70 werden de eerste infecties van bacterievuur in de boomgaarden van de Limburgse fruitregio’s 
waargenomen. Het zwart verkleuren van bloesems, vruchten, bladeren en twijgen doet denken aan het 
verschroeien door vuur. Vandaar ook de naam bacterievuur. Ook de snelheid waarmee de infectie kan uitbreiden 
doet denken aan vuur. 
Op Europees niveau werd na bijna 50 jaar strijd tegen de ziekte de beslissing genomen om bacterievuur niet langer 
als quarantaineziekte te beschouwen. De maatregelen vanuit Europa zijn dus volledig opgeheven. Eerder gaf 
voormalig minister Van den Heuvel al aan dat de EU deze beslissing nam, omdat de ziekte al wijdverspreid is op 
haar grondgebied en we de facto niet meer kunnen spreken over een quarantaine. Het is dan ook onmogelijk om de 
verdere verspreiding van deze ziekte tegen te houden. Fruittelers zijn sinds 14 december 2019 dus niet langer 
vanuit Europa verplicht om bacterievuur te bestrijden. Vanuit het Proefcentrum Fruitteelt wordt gewaarschuwd dat 
deze beslissing grote gevolgen kan hebben voor de sector. Als we niet op tijd ingrijpen wordt heel Haspengouw al 
snel besmet gebied. Dit zou de export naar China enorm in de weg kunnen staan. Op die markt worden percelen 
heel snel afgekeurd uit vrees voor bacterievuur. Waar vroeger het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV) controleerde of er geïnfecteerde struiken en hagen stonden, wordt die verantwoordelijkheid 
nu doorgeschoven naar de gemeentebesturen. Eigenaars die de plantenziekte niet aanpakken, riskeren een GAS-
boete in sommige gemeenten (bijvoorbeeld Sint-Truiden en Aarschot). 
De ziekte houdt vooral lelijk huis in perenplantages, waardoor de opbrengst enorm vermindert, daarom is het 
belangrijk dat we er ook in Herk-de-Stad de nodige aandacht aan besteden. De fruittelers zelf zijn hier dag in dag uit 
mee bezig en kunnen meestal zelf bacterievuur opsporen en bestrijden. Maar daarnaast kunnen ook planten van de 
stad en van particulieren besmet raken en zo de ziekte verder verspreiden over het hele grondgebied. Het is dus 
van groot belang om ook deze mensen te bereiken met informatie over de ziekte, waarvan ze vaak het bestaan niet 
eens kennen. Op die manier bewijzen we onze fruittelers zeker een dienst. Minister Crevits is alvast een 
voorstander van een bemiddelende en zelfs handhavende rol voor de gemeentebesturen. 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
De inwoners van Herk-de-Stad, zeker in de buurt van fruitplantages, worden gesensibiliseerd over het bestaan, het 
gevaar en de bestrijding van bacterievuur. 
  
Artikel 2 
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Het betrokken gemeentepersoneel wordt opgeleid om bacterievuur op de correcte manier te bestrijden volgens de 
juiste snoeimethodes. 
  
Artikel 3 
Aan de burgemeester vragen wij om dit probleem aan te kaarten binnen het politiecollege en na te gaan of verdere 
stappen inzake handhaving wenselijk zijn. 
 
 
 
NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Algemeen Directeur 
 

Lore Michiels 
W.g. Voorzitter 

 


