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Afwezig / 

 
DE GEMEENTERAAD 

In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen wordt 
navolgend punt toegevoegd, door gemeenteraadslid Danny Jamers namens de N-VA-fractie: 
1.      Digitale infoborden in de deelgemeenten van Herk-de-Stad 

_____________ 
In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen worden 
navolgende punten toegevoegd, door gemeenteraadslid Gunter De Ryck wenst namens de fractie Groen: 
1.       Oproep tot meer vrouwelijke straatnamen, pleinen of plaatsen met een openbare functie 
2.      Inventarisatie van het potentieel aan hernieuwbare energie door Nuhma 

____________ 
In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen worden 
navolgende punten toegevoegd, door gemeenteraadslid Johny Franssen namens de N-VA-fractie: 
1.      Sterilisatie en castratie van verwilderde katten en huiskatten 
2.      Fietsstraat Beckersvaart 
 
Bijkomende punten worden 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 10 februari 2020; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het voorinzagerecht; 
Na beraadslaging; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
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Het ontwerpverslag van de gemeenteraad van 10 februari 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

Financiën 

2 Nominatieve subsidies: politiezone, hulpverleningszone en Rock Herk. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet dat de bevoegdheid tot het toekennen van nominatieve subsidies expliciet is toegewezen aan de 
gemeenteraad (artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur); 
Gelet dat deze toekenning vanaf de nieuwe beleids- en beheerscyclus 2020-2025 niet langer verloopt via de 
goedkeuring van het budget; 
Gelet dat er bijgevolg een afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing vereist is; 
Gelet op de beslissing van 18 december 2019 van de politieraad van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad 
inzake de begroting 2020; 
Gelet dat, los van de eenmalig voorziene tussenkomst in 2019 (die wegvalt in 2020), rekening gehouden wordt met 
een groeipercentage van 3,8% voor de subsidie aan de politiezone; 
Gelet op de principiële vaststelling van de toelage voor de hulpverleningszone op de gemeenteraad van 18 
november 2019; 
Gelet dat er door de gouverneur geen ander bedrag voor de toelage voor de hulpverleningszone werd vastgesteld 
en het principieel vastgestelde bedrag dus bevestigd kan worden; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen; 

Financiële impact 

Binnen het budget 2020 zijn onder de beleidsitems 0400-01, 0410-01 en 0705-03 voldoende kredieten voorzien 
voor de toekenning van voorliggende nominatieve subsidies; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
  
Artikel 1. 
  
Aan de politiezone Limburg Regio Hoofdstad wordt voor het werkingsjaar 2020 een subsidie van 1.276.720 euro 
toegekend. 
  
Deze subsidie wordt uitbetaald in 12 maandelijkse schijven. De schijven met betrekking tot januari en februari 
worden, na goedkeuring van voorliggende beslissing, uitbetaald samen met de schijf van maart. 
  
Artikel 2. 
  
Aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg wordt voor het werkingsjaar 2020 een subsidie van 508.645,44 euro 
toegekend. 
  
Deze subsidie wordt uitbetaald in 12 maandelijkse schijven. De schijven met betrekking tot januari en februari 
worden, na goedkeuring van voorliggende beslissing, uitbetaald samen met de schijf van maart. 
  
Artikel 3. 
  
Aan de vzw Rock Herk wordt voor het werkingsjaar 2020 een subsidie van 18.000 euro toegekend. 
  
Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie dient de vzw Rock Herk te voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
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- de helft wordt uitbetaald na de goedkeuring van deze beslissing. 
  
- de helft wordt uitbetaald mits een voorstel en uitvoering van milieuvriendelijke initiatieven. 
  
De vzw Rock Herk dient aan het college van burgemeester en schepenen na afloop de nodige 
verantwoordingsstukken en facturen te bezorgen waarin aangetoond wordt dat en welke milieuvriendelijke 
initiatieven werden genomen. Na goedkeuring van deze verantwoordingsstukken door het college van 
burgemeester en schepenen wordt deze subsidie uitbetaald. 
  
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 Financiën. 
 

Beleid 

AGB 

3 Goedkeuring evaluatie beheersovereenkomst 2013-2019 en 
goedkeuring beheersovereenkomst Autonoom Gemeentebedrijf 2020-
2026. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat er in 2013 een beheersovereenkomst werd gesloten tussen de gemeente en het AGB Herk-de-
Stad na onderhandeling tussen het college van burgemeester en schepenen en het AGB. 
Overwegende dat de beheersovereenkomst gesloten wordt voor een periode van zes jaar, welke periode uiterlijk 
eindigt zes maanden na de volledige vernieuwing van de legislatuur. 
 
Overwegende dat indien er bij het verstrijken van deze periode geen nieuwe beheersovereenkomst is gesloten de 
bestaande overeenkomst van rechtswege wordt verlengd. Er kunnen dan voorlopige regels worden afgesproken 
tussen de raad van bestuur en de gemeenteraad welke regels dan gelden als voorlopige beheersovereenkomst. 
Overwegende dat minstens voorafgaand aan de nieuwe beheersovereenkomst een evaluatie hiervan dient te 
gebeuren. 
Overwegende de nota inzake de evaluatie van de beheersovereenkomst waarvan kopie in bijlage; 
Overwegende dat deze evaluatie een bevoegdheid is van de gemeenteraad en derhalve de goedkeuring van de 
evaluatie wordt gevraagd; 
Overwegende dat deze evaluatie werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB in haar zitting van 3 
februari 2020. 

Wettelijke motivering 

Gelet op artikel 235 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen welk de gemeente en het door 
haar opgericht autonoom gemeentebedrijf verplichtte een beheersovereenkomst te sluiten. 
Gelet op artikel 234 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake de verplichte evaluatie van de 
beheersovereenkomst en de verplichting bij de wisseling van de legislatuur een nieuwe beheersovereenkomst  te 
onderhandelen; 
 
Gelet op de goedkeuring van voorliggend ontwerp van beheersovereenkomst goedgekeurd door de raad van 
bestuur in haar zitting van 3 februari 2020 en door het college van burgemeester en schepenen van 9 december 
2019.  
 
 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De evaluatie van de beheersovereenkomst 2013-2019 zoals toegevoegd in bijlage goed te keuren. 
Artikel 2. 
Navolgend ontwerp van beheersovereenkomst 2020-2026 goed te keuren: 
  

BEHEERSOVEREENKOMST 2020-2026 
  

Autonoom Gemeentebedrijf  
  
Tussen 
  

• de stad Herk-de-Stad, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie 
optreden mevrouw Lore Michiels, gemeenteraadsvoorzitter en mevrouw Nathalie Creten, Algemeen 
directeur, hier handelend in uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van, hierna genoemd ‘de stad', 
enerzijds, 

en 
  

• het autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij gemeenteraadsbesluit van 5 juli 
2010 met zetel op het gemeentehuis, Pikkeleerstraat 14 te 3540 Herk-de-Stad, en rechtspersoonlijkheid 
verkregen ingevolge de goedkeuring van de oprichting door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering dd. 28.10.2010 vertegenwoordigd door de raad van bestuur, voor wie 
optreden Lo Guypen, voorzitter, en Nathalie Creten, secretaris, hier handelend in uitvoering van een besluit 
van de raad van bestuur van 29 april 2013, hierna genoemd ‘het AGB Herk-de-Stad’ 

  
anderzijds, 
  
hierna samen genoemd ‘de partijen’, 
  
Is overeengekomen wat volgt: 
  
  
DEEL I – ALGEMEEN 
  
Artikel 1. – Definities 
  
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
  
1° De Stad: De Stad Herk-de-Stad; 
  
2° Het AGB Herk-de-Stad Het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad, zoals opgericht bij gemeenteraadsbesluit 
van 5 juli 2010 
  
3° Beroepsoprichter: rechtspersoon die geregeld onder bezwarende titel nieuwe gebouwen vervreemdt die hij heeft 
opgericht of laten oprichten of die hij met voldoening van BTW heeft verkregen, of die geregeld zakelijke rechten 
met betrekking tot nieuwe gebouwen vestigt, overdraagt of weer overdraagt; 
  
4° Rechtstreeks aan de Stad of het AGB Herk-de-Stad verbonden instelling: OCMW Herk-de-Stad, andere 
autonome gemeentebedrijven of extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm, opgericht door 
de Stad of waarin de Stad deelneemt, rechtspersonen opgericht door het AGB … of waarin het AGB Herk-de-Stad 
deelneemt; 
  
5° Toevallige belastingplichtige voor de BTW: persoon die op basis van een andere activiteit dan deze van een 
beroepsmatige aannemer kwalificeert als btw-plichtige en ervoor opteert om een nieuw gebouw dat hij heeft 
opgericht of laten oprichten of dat met voldoening van BTW is verkregen, met toepassing van de BTW te 
vervreemden. 
  
6° Project: een geografisch en in de tijd afgebakend geheel van beschikkings- en /of beheersdaden met betrekking 
tot onroerend goed in eigendom van de Stad of van het AGB …, strekkende tot het realiseren van goedgekeurde 
stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten en/of kaderend in het grond- en pandenbeleid van de Stad. 
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7° Deelproject: Een onderdeel van een Project, dat als onderdeel eveneens geografisch en in de tijd een 
afgebakend geheel vormt, en dat als zodanig op een eenvoudige wijze van de rest van het Project kan 
onderscheiden worden. 
  
  
Artikel 2 – Beleidskader 
  
§1. De partijen werken samen met het oog op de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de Stad. 
  
Gelet op het maatschappelijke doel van het AGB Herk-de-Stad, zoals omschreven in de statuten goedgekeurd  bij 
raadsbesluit van 5 juli 2010 houdende de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid 
‘Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad, en zoals gewijzigd bij raadsbesluit van 24 juni 2019 heeft deze 
samenwerking in het bijzonder betrekking op de beleidsdoelstellingen van de Stad. 
  
§2. De Stad draagt aan het AGB Herk-de-Stad beleidsuitvoerende taken op, zoals nader omschreven in 
onderhavige beheersovereenkomst. 
  
Om de in het AGB Herk-de-Stad beschikbare deskundigheid optimaal te benutten, kan de Stad daarnaast, binnen 
de inhoudelijke perken die ze zelf bepaalt (beleidsnota en –plannen, besluiten en overeenkomsten), het AGB Herk-
de-Stad betrekken bij beleidsvoorbereidende taken in dezelfde beleidsdomeinen. 
  
§3. Deze beheersovereenkomst heeft tot doel om de wederzijdse rechten en plichten vast te leggen tussen de Stad 
Herk-de-Stad en het AGB Herk-de-Stad. 
  
Artikel 3 – Duur 
  
§1. In overeenstemming met artikel 9 §1 van de statuten van het AGB Herk-de-Stad geldt onderhavige 
beheersovereenkomst voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2025. 
  
§2. Indien bij het verstrijken van deze termijn geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt 
onderhavige beheersovereenkomst van rechtswege verlengd. Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is 
getreden binnen één jaar na de in het vorige lid bedoelde verlenging, of als de beheersovereenkomst werd 
ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het AGB Herk-de-Stad voorlopige regels vaststellen 
betreffende de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als 
beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt. 
  
§3. De partijen kunnen onderhavige beheersovereenkomst steeds wijzigen, mits goedkeuring door de 
gemeenteraad enerzijds en de raad van bestuur van het AGB anderzijds. 
  
  
Artikel 4 – Overleg 
  
§1. Voorafgaand aan belangrijke beslissingen van de Stad en van het AGB Herk-de-Stad in uitvoering van 
onderhavige overeenkomst of beslissingen met een belangrijke weerslag op de andere partij en/of de onderlinge 
verhoudingen, vindt er overleg plaats tussen de partijen of wordt minstens een advies gevraagd van de andere 
partij. 
  
§2. De partijen verbinden zich ertoe om betwistingen over de toepassing van onderhavige beheersovereenkomst in 
eerste instantie minnelijk te regelen. 
§3. Met het oog op een minnelijke schikking kan de Stad het AGB Herk-de-Stad uitnodigen op de gemeenteraad, 
het college van burgemeester en schepenen en/of het managementteam. Het AGB Herk-de-Stad kan tevens aan de 
Stad verzoeken om gehoord te worden door het College van Burgemeester en Schepenen en/of het 
managementteam. 
De vertegenwoordigers van het AGB Herk-de-Stad worden aangewezen door hun Raad van Bestuur. 
  
§4. In het geval het onderling overleg niet resulteert in een minnelijke schikking, zal het geschil voorgelegd worden 
aan een commissie, bestaande uit één vertegenwoordiger van de gemeente, één vertegenwoordiger van het AGB 
Herk-de-Stad en door partijen aangewezen onafhankelijke derden (één per partij), die hierover een gemotiveerd 
advies aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de raad van bestuur van het AGB zullen 
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uitbrengen. Indien de Stad vaststelt dat er geen consensus bereikt wordt mag zij na het horen van het AGB bij 
gemotiveerd besluit maatregelen opleggen of beslissen. 
  
§5. Indien blijkt dat één van de beide contracterende partijen nl. het AGB Herk-de-Stad of de Stad haar 
verbintenissen niet naleeft, worden in overleg correctieve maatregelen en acties afgesproken, met inbegrip van de 
periode waarin deze acties moeten worden uitgevoerd en tot resultaat moeten leiden, alsook de wijze en de 
frequentie waarop het AGB Herk-de-Stad hierover moet rapporteren. 
  
Na deze afgesproken periode na het vaststellen van het niet nakomen van de verbintenissen wordt de gewenste 
verbetering door de Stad geëvalueerd. Indien de Stad dan een blijvende niet-nakoming van de verbintenissen door 
het AGB Herk-de-Stad vaststelt, mag zij na het horen van het AGB Herk-de-Stad een gemotiveerd besluit 
formuleren om bijkomende maatregelen op te leggen. 
 
DEEL II – OPDRACHT 
  
Artikel 5 – Algemeen 
  
§1. Ter verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de Stad werken de partijen samen aan de realisatie van 
ten minste de in dit hoofdstuk omschreven projecten, onder de voorwaarden zoals opgenomen in onderhavig 
hoofdstuk of in specifieke samenwerkingsovereenkomsten. 
  
§2. Indien het AGB Herk-de-Stad zelf eigenaar is of wordt van het geheel of een deel van een te ontwikkelen site, 
treedt het op als projectontwikkelaar. Dit betekent dat het AGB Herk-de-Stad voor eigen rekening het initiatief neemt 
tot de uitvoering van het project. Daarbij kan het AGB Herk-de-Stad optreden als beroepsoprichter en/of als 
Toevallig belastingplichtige, maar ook samenwerken met publieke en/of private partners en een beroep doen op alle 
mogelijke steunmaatregelen. 
  
§3. Indien het AGB Herk-de-Stad geen eigenaar is of wordt van het geheel of een deel van de te ontwikkelen site, 
treedt het op als projectbeheerder. Dit betekent dat het AGB Herk-de-Stad ondersteunende diensten levert voor de 
uitvoering van het project op het initiatief en voor rekening van anderen. Het AGB Herk-de-Stad treedt hoofdzakelijk 
op als projectbeheerder in opdracht van de Stad of van een rechtstreeks aan de Stad of het AGB Herk-de-Stad 
verbonden instelling 
  
§4. Het AGB Herk-de-Stad kan autonoom beslissen tot het ontwikkelen van vastgoedprojecten en tot het beheer en 
exploiteren ervan op eigen initiatief, voor zover dat in overeenstemming is met zijn maatschappelijk doel en zijn 
financieringscapaciteit, en met de beleidsdoelstellingen van de Stad. 
  
§5. Het AGB Herk-de-Stad zal haar taken en initiatieven op het gebied van projectontwikkeling en -beheer steeds 
uitvoeren volgens bedrijfseconomisch verantwoorde principes waaronder een maximale kostentransparantie en –
responsabilisering, en minimaal het in stand houden van het eigen vermogen. 
Toch zal bij de overdracht van gronden en panden aan derden een prijs worden gehanteerd die cumulatief aan 
volgende voorwaarden voldoet: 
1° Niet minder bedraagt dan het bedrag waarvoor de derde aanspraak kan maken op steunmaatregelen; 
2° Niet minder bedraagt dan de actuele boekwaarde van de goederen, verhoogd met de kosten; 
3° Niet minder bedraagt dan de schattingswaarde bij de overdracht. 
  
Artikel 6 – De projecten en/of opdrachten 
  
§1. De hiernavolgende lijst van projecten en/of opdrachten waaraan het AGB Herk-de-Stad in samenwerking met de 
Stad werkt, kan worden aangevuld in onderling overleg tussen de partijen. 
  
Meer specifiek zal het AGB Herk-de-Stad de volgende projecten beheren en/of realiseren: 

1. De exploitatie van een nieuw sportcomplex (in het kader van een pps) 
2. De aankoop/verkoop van gronden en panden in het kader van het grond- en pandenbeleid van de stad 

indien financieel haalbaar 
  
§2. De Stad zal het AGB Herk-de-Stad ondersteunen bij de opstart en opvolging van deze projecten en/of 
opdrachten. De Stad verleent aan het AGB Herk-de-Stad het recht om ten behoeve van de uitvoering van deze 
Projecten en/of opdrachten een beroep te doen op de opdrachthouders waarmee de Stad een raamovereenkomst 
heeft afgesloten. Vaststelling van methode, duur, financiering, kostprijs en ter beschikking stelling van middelen voor 
dit project zal gebeuren op basis van de modaliteiten van een nog af te sluiten deelovereenkomst. 
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Artikel 7 – Samenwerkingsovereenkomst 
  
Indien gewenst of vereist wordt tussen het AGB Herk-de-Stad en de Stad een afzonderlijke overeenkomst gesloten 
houdende de modaliteiten van de ontwikkeling en realisatie van een (gezamenlijk) project of opdracht 
Deze bijzondere samenwerkingsovereenkomst bevat dan ten minste afspraken over: 

1. de doelstelling en voorwaarden van het project op het gebied van programma, inrichting en ontwikkeling; 
2. de financiële middelen, de roerende en onroerende goederen en de andere middelen die de 

stad  overdraagt aan het AGB met het oog op de verwezenlijking van het project. 
  
Artikel 8 – Ambtelijk projectteam 
  
De partijen richten voor elke (deel)project  en/of opdracht bedoeld in het artikel 6 een ambtelijk projectteam op 
aangeduid door en op initiatief van het College van Burgemeester en Schepenen in  overleg met de algemeen 
directeur. 
  
Artikel 9 – Oprichting, deelneming, vertegenwoordiging in andere rechtspersonen 
  
De Raad van Bestuur van het AGB Herk-de-Stad kan beslissen tot het oprichten van nieuwe rechtspersonen, het 
deelnemen in of zich erin laten vertegenwoordigen voor zover dat past in zijn opdrachten en dit in overeenstemming 
is met de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur en artikel 11 van de statuten, mits respect voor het 
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatsteun. 
  
Van dit voornemen wordt kennis gegeven aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal onverwijld een gemotiveerd 
advies uitbrengen over de voorgenomen participatie en in voorkomend geval de modaliteiten bepalen waaronder de 
gebeurlijke oprichting mag worden uitgevoerd. Dit advies bindt de Raad van Bestuur. 
  
De deelname is in ieder geval onderworpen aan de voorwaarde dat aan het AGB Herk-de-Stad minstens een 
mandaat van bestuurder wordt toegekend. 
  
  
Artikel 10 – Vaststellen van tarieven 
  
De raad van bestuur van het AGB Herk-de-Stad stelt de in artikel 240 §4 van het decreet lokaal bestuur bedoelde 
tarieven en tariefstructuren principieel vast. 
  
Het voorstel van tarief wordt samen met een berekeningsnota aan de Stad voor advies overgemaakt. 
  
De Stad brengt binnen de 90 dagen een bindend advies uit over de voorgestelde tarieven en stelt desgevallend de 
nodige wijzigingen en/of aanpassingen voor. 
  
De raad van bestuur van het AGB Herk-de-Stad stelt vervolgens de tarieven definitief vast. 
  
In dat verband zal de Stad Herk-de-Stad de toegangsprijzen tot de infrastructuren kunnen, geëxploiteerd door het 
AGB Herk-de-Stad begrenzen opdat de infrastructuren toegankelijk zouden zijn voor iedereen en de beperkte 
toegangsprijzen subsidiëren (middels prijssubsidies). De modaliteiten en de berekeningswijze van de prijssubsidies 
worden vastgesteld in een apart prijssubsidiereglement. De prijssubsidie dekt minstens het verschil tussen de 
werkelijke kost en de door de gebruiker betaalde prijs. 
  
  
Artikel 11 – Onderhandelingsbevoegdheid 
  
Het AGB Herk-de-Stad onderhandelt met alle bevoegde instanties zowel op Europees, federaal,  gewestelijk als op 
lokaal niveau voor investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aanverwante aangelegenheden. 
  
Het AGB Herk-de-Stad kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten afsluiten voor zover deze 
niet in strijd zijn met zijn doel, met de beheersovereenkomst of bijzondere samenwerkingsovereenkomsten die zijn 
gesloten met de Stad. 
  
DEEL III – MIDDELEN 
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Hoofdstuk III.1 – Financiering 
  
Artikel 12 – Algemeen 
  
§1. Om de in deel II, hoofdstukken 1 en 2 omschreven opdracht van het AGB Herk-de-Stad uit te voeren, stelt de 
Stad het AGB Herk-de-Stad financiële middelen ter beschikking, zoals nader omschreven in onderhavig hoofdstuk. 
  
§2. De partijen streven samen een stelselmatig grotere financiële zelfstandigheid van het AGB Herk-de-Stad na. 
Met het oog daarop zal het AGB Herk-de-Stad steeds een bedrijfsmatig beheer voeren. 
  
§3. Het AGB Herk-de-Stad kan diensten in het kader van haar statutair doel verlenen aan derden om aldus 
inkomsten te verwerven, echter zonder dat deze activiteiten de overhand halen. Het merendeel van de activiteiten 
dient verricht te worden ten behoeve van de Stad en de rechtstreeks aan de Stad of het AGB Herk-de-Stad 
verbonden instellingen 
  
Artikel 13 –Inbreng in natura en overdracht van overeenkomsten 
  
§ 1 Met het oog op de uitvoering van projecten en opdrachten door het AGB Herk-de-Stad kan de stad een 
bijkomende inbreng doen in natura van het AGB Herk-de-Stad door inbreng van roerende en onroerende goederen 
 
De wijze en de modaliteiten van de inbreng in natura of een ter beschikking stelling wordt tussen partijen geregeld in 
een aparte overeenkomst. 
  
§2 Met het oog op de uitvoering van projecten en/of opdrachten door het AGB Herk-de-Stad kan de stad lopende of 
toekomstige overeenkomsten overdragen aan het AGB. 
  
  
Hoofdstuk III.2 – Boekhouding en de beleidsrapporten 
  
Artikel 14 – Meerjarenplan en wijziging van het meerjarenplan 
  
De raad van bestuur van het AGB Herk-de-Stad stelt zes jaarlijks en uiterlijk tegen 31 december  van het jaar van 
de hernieuwing van de gemeenteraad een meerjarenplan vast dat de doelstellingen en de strategie van het AGB 
Herk-de-Stad op middellange en lange termijn vastlegt. Dit plan wordt met het oog op goedkeuring aan de Stad 
overgemaakt. 
  
Minstens één keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende   
  
Artikel 15 – Activiteitenrapport 
  
De raad van bestuur van het AGB Herk-de-Stad stelt jaarlijks het activiteitenrapport vast ter evaluatie van de 
uitvoering van de beheersovereenkomst en zijn bijzondere samenwerkingsovereenkomsten, indien aanwezig. 
  
Artikel 16 –  De jaarrekening 
  
De raad van bestuur van AGB Herk-de-Stad stelt de jaarrekening vast uiterlijk voor 30 juni van het boekjaar dat 
volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft en maakt deze jaarlijks samen met het activiteitenrapport 
van het voorbije boekjaar aan de Stad over. 
  
Hoofdstuk III.3 – Personeel 
  
  
Artikel 17 – Algemeen 
  
Het AGB doet beroep op dienstverlening van de Stad voor het secretariaat en de boekhouding, het vervullen van 
alle fiscale verplichtingen, voor de werking van bepaalde infrastructuren. Deze dienstverlening wordt geregeld in een 
aparte overeenkomst. 
  
Artikel 18 – Personeel AGB 
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Het AGB Herk-de-Stad kan indien de middelen beschikbaar zijn via een onderhandelde aanpassing van de 
beheersovereenkomst met de Stad, overgaan tot aanwerving van eigen contractueel en/of statutair personeel onder 
de voorwaarden van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 
  
  
Artikel 19 – Ter beschikking stelling personeel 
  
§ 1. De stad kan personeel toewijzen aan het AGB Herk-de-Stad. Dit dient te gebeuren overeenkomstig het statuut 
van het gemeentepersoneel waarin de mobiliteitsregels van het gemeentepersoneel zijn vervat. 
  
Welke personeelsleden en de door hen te leveren prestaties dient overlegd te worden met de algemeen directeur 
en volgens de behoeften van het AGB Herk-de-Stad en wordt als bijlage aan dit document gevoegd net als elke 
wijziging hieraan.  
  
§2. De personeelsleden worden voor onbepaalde duur toegewezen aan het AGB Herk-de-Stad. Zij kunnen ieder 
moment worden teruggeroepen door de Stad. De gemeente dient het AGB hiervan voldoende lang op voorhand op 
de hoogte te stellen. Het AGB mag desgevallend vragen dat de stad voorziet in de vervanging van het 
teruggeroepen personeelslid. 
  
Omgekeerd mag het AGB toegewezen personeelsleden terugzenden naar de stad. Dit kan echter enkel gebeuren 
na een beslissing van het directiecomité of de raad van bestuur die voldoende gemotiveerd is zodat blijkt waarom 
de personeelsleden worden teruggezonden. 
    
§3. De stad blijft de juridische alsook de feitelijke werkgever van de toegewezen personeelsleden. Dit wil zeggen dat 
de stad bevoegd blijft om te beslissen over ontslag, bevordering, etc… 
  
Het AGB Herk-de-Stad kan wel instructies geven aan de toegewezen personeelsleden. Deze instructies beperken 
zich tot de praktische werking van het AGB. Op geen enkele manier kan het juridische noch het feitelijke gezag over 
de toegewezen personeelsleden berusten bij het AGB. 
  
§4. Het volledige personeelsstatuut van de stad blijft van toepassing op de toegewezen personeelsleden. Dit houdt 
onder meer in dat de arbeidsvoorwaarden en het loon met inbegrip van de bijhorende elementen van deze 
personeelsleden dezelfde blijven. Zowel de stad als het AGB dienen te waken over de respectering hiervan. 
  
§5. Het loon van de toegewezen personeelsleden met inbegrip van de bijhorende elementen wordt verder uitbetaald 
door de stad. Het AGB ontvangt hiervoor een factuur van de stad a rato van de ter beschikking stelling.  
  
Artikel 20 – Verzekeringen 
  
Het AGB Herk-de-Stad neemt volgende verzekeringen voor haar rekening: 

• Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand 

• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid leden raad van bestuur van het AGB Herk-de-Stad, ook wel 
bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. 

• Verzekering lichamelijke ongevallen leden raad van bestuur en algemene vergadering - verzekering der 
objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing. 

• Brandverzekeringen voor alle tot haar patrimonium behorende gebouwen. 
 
Hoofdstuk III.4 – Bestuur 
  
Artikel 21 – Presentiegelden en vergoedingen 
  
§1. Het AGB Herk-de-Stad kan, binnen de perken en in overeenstemming met artikel 153 lid 1 en 2 van het decreet 
lokaal bestuur evenals de voorwaarden, bepaald in de artikelen 17 t. e. m. 23 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 18 mei 2018 houdende het statuut van de lokale  mandatarissen, presentiegelden en andere 
vergoedingen toekennen aan de leden van de raad van bestuur en het directiecomité die in geen geval hoger mag 
zijn dan de vergoeding die door de Stad werd vastgesteld voor zittingen van de gemeenteraad. De uitbetaling van 
de presentiegelden indien van toepassing gebeurt per verstreken kwartaal. 
  
§2. Aan de leden van de raad van bestuur en van het directiecomité kan een presentiegeld worden toegekend. 
  
Artikel 22 – Interne controle 
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Het AGB Herk-de-Stad werkt een afdoend systeem van interne controle uit, dat beantwoordt aan de wettelijke 
voorwaarden en de principes van deugdelijk bestuur. Het door de raad van bestuur goedgekeurde interne 
controlesysteem en de eventuele wijzigingen eraan worden opgenomen in het financiële verslag, bedoeld in artikel 
18 §2. 
  
Artikel 23 – Aanpassing statuten aan het decreet lokaal bestuur 
De partijen zullen samenwerken om de statuten van het AGB Herk-de-Stad in overeenstemming te houden met de 
bepalingen van het decreet lokaal bestuur.’ 
  
  
Artikel 3. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 
- de raad van bestuur van het AGB 
  
  
 

Grondgebiedszaken 

Milieu 

4 Goedkeuring klimaatactieplan 2030. 

Feiten en context 

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 19 februari 2018 heeft beslist tot de ondertekening van de 
Burgemeestersconvenant 2030; 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op het feit dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft bevestigd dat de 
klimaatverandering een feit is en dat menselijke activiteiten het klimaat op aarde blijven beïnvloeden; 
Overwegende dat volgens de bevindingen van het IPCC beperking van en aanpassing aan klimaatverandering 
elkaar aanvullende benaderingen zijn ter vermindering van de risico’s van de gevolgen van de klimaatverandering in 
verschillende tijdschalen; 
Gelet op het feit dat op 12 december 2015 195 landen, waaronder België, de overeenkomst van Parijs 
ondertekenden en dat dit akkoord de temperatuurstijging ruim onder 2°C (t.o.v. de pre-industriële periode) wil 
houden en zelfs nastreven om deze te beperken tot 1,5°C; de capaciteit van landen wil verhogen om zich aan te 
passen aan klimaatopwarming en klimaatweerbaarheid te verhogen (adaptatie); de transitie wil maken naar een 
koolstofarme maatschappij en financiële stromen wil compatibel maken met de transitie naar deze koolstofarme en 
klimaatweerbare ontwikkeling; 
Gelet op het feit dat nationale regeringen, inclusief België, in het kader van de Rio+20-Conferentie van de 
Verenigde Naties een reeks duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn overeengekomen; dat deze onder meer 
vereisen dat de internationale gemeenschap 'de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne 
energie voor iedereen verzekert' (SDG7), dat 'steden en woonplaatsen inclusiever, veiliger, veerkrachtiger en 
duurzamer worden gemaakt' (SDG11) en dat 'dringend actie wordt ondernomen om klimaatverandering en de 
gevolgen daarvan te bestrijden' (SDG13); 
Overwegende dat het initiatief 'Duurzame energie voor iedereen' in 2011 door de secretaris-generaal van de VN is 
gelanceerd en erop gericht is de volgende drie onderling verbonden doelstellingen te bereiken tegen 2030: 
'universele toegang tot moderne energiediensten voor iedereen', 'verdubbeling van de verbetering van de energie-
efficiëntie' en 'verdubbeling van het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix'; 
Gelet op het feit dat de Europese Unie in 2014 het Klimaat- en Energiepakket 2030 heeft aangenomen, waarin drie 
doelstellingen zijn opgenomen, namelijk een bindende, interne broeikasgasvermindering van minstens 40% t.o.v. 
1990, een bindende doelstelling van minstens 32% hernieuwbare energie in het finale energiegebruik in 2030, een 
indicatieve reductiedoelstelling van minstens 32,5% voor het energiegebruik in 2030 (t.o.v. het 2007-
referentiescenario) en een interconnectiedoelstelling van 15% in de elektriciteitssector; 
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Gelet op het feit dat de Europese Commissie in 2011 de 'Routekaart naar een concurrerende koolstofarme 
economie in 2050' heeft aangenomen die tot doel heeft tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen in de EU met 80 
tot 95% te verminderen ten opzichte van 1990 - dit initiatief is tevens door het Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Unie toegejuicht; 
Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat lokale en 
regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel governance een effectief middel is om de 
efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten; 
Gelet op het Vlaams klimaatbeleidsplan 2013-2020 dat op 28 juni 2013 werd goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering en bestaat uit een Vlaams Mitigatieplan en een Vlaams Adaptatieplan; 
Gelet op het feit dat de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 
goedkeurde; 
Overwegende dat het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 samen met het Vlaams 
Energiebeleidsplan 2021-2030 de Vlaamse inbreng vormt voor het ontwerp van een Belgisch geïntegreerd energie- 
en klimaatplan; 
Overwegende dat we er ons van bewust zijn dat de lokale en regionale overheden, samen met de nationale 
overheden, de verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich dan ook 
actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen; 
Overwegende dat steden en gemeenten direct en indirect (via de door de burgers gebruikte producten en diensten) 
verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies als gevolg van het gebruik van energie in 
het kader van menselijke activiteiten; 
Overwegende dat veel van de maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevordering van het 
gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de bevoegdheden van de lokale 
overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale overheden niet zouden kunnen worden uitgevoerd; 
Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan realiseren als ook de 
lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren; 
Overwegende dat de lokale en regionale overheden de belangrijkste drijfveren voor de energietransitie en de strijd 
tegen klimaatverandering zijn op het bestuursniveau dat het dichts bij de burger staat; 
Overwegende dat lokale en regionale overheden een sleutelpositie innemen om de kwetsbaarheid van hun 
grondgebied voor de verschillende gevolgen van klimaatverandering te beperken; 
Overwegende dat effectieve maatregelen op lokaal niveau de EU-lidstaten beter in staat stellen hun verplichtingen 
op het vlak van de vermindering van broeikasgasemissies na te komen; 
Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies helpen verminderen door 
het opzetten van energie-efficiëntieprogramma’s, incl. programma’s op het vlak van duurzame mobiliteit, en door het 
stimuleren van het gebruik van duurzame energie; 
Overwegende dat de Europese Commissie in 2008 het Burgemeestersconvenant in het leven heeft geroepen om 
lokale overheden te betrekken en te ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen met het oog op de beperking 
van klimaatverandering; 
Overwegende dat het Burgemeestersconvenant sinds zijn oprichting wordt erkend als een essentieel EU-
instrument, met name voor zijn rol in de strategie voor de energie-unie (Europese Commissie, 2015) en de 
Europese strategie voor energiezekerheid (Europese Commissie, 2014) om de energietransitie te versnellen en de 
zekerheid van de energievoorziening te verbeteren; 
Overwegende dat de Europese Commissie in 2014, als essentiële maatregel van de EU-strategie voor aanpassing 
aan de klimaatverandering (Europese Commissie, 2013), het 'Mayors Adapt'-initiatief in het leven heeft geroepen 
om lokale overheden te betrekken en te ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen met het oog op aanpassing 
aan klimaatverandering; 
Overwegende dat de Europese Commissie in 2015 een nieuw, geïntegreerd Burgemeestersconvenant voor Klimaat 
en Energie lanceerde. Dit Convenant houdt rekening met de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en verenigt 
beperking van en aanpassing aan - beide pijlers van de strijd tegen de klimaatverandering -  in één overkoepelend 
initiatief; 
Overwegende dat de provincie Limburg de ambitie heeft klimaatneutraal te worden tegen 2050; 
Gelet op de vraag van de provincie Limburg om mee te werken aan het realiseren van deze doelstelling; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 19/02/2018 om het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 
Energie 2030 te ondertekenen en samen met de Provincie Limburg aan een klimaatneutraal Limburg te werken. 
Gelet op het feit dat provincie Limburg haar engagement als territoriaal coördinator in het kader van het vernieuwde 
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie bevestigde op 9 maart 2017, en dus ondersteuning zal bieden 
aan de steden en gemeenten; 
Gelet op de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant 2030 nl. de CO2-uitstoot op ons grondgebied met ten 
minste 40% terug dringen tegen 2030 en maatregelen nemen om de samenleving veerkrachtig te maken voor de 
gevolgen van de klimaatverandering; 
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Gelet op de engagementen binnen het Burgemeestersconvenant om een emissieberekening uit te voeren en een 
risico- en kwetsbaarheidsanalyse op te stellen, die als uitgangspunt voor het actieplan worden gebruikt; en het 
actieplan binnen twee jaar na de formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant in te dienen; 
Gelet op het feit dat de Limburgse gemeenten die het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenden, van de 
Europese Commissie uitstel hebben gekregen voor de indiening van hun SECAP tot 15 maart 2020; 
Gelet op de emissieberekening voor de gemeente (nulmeting) en de risico- en kwetsbaarheidsanalyse van de 
gemeente, aangereikt door de provincie; 
Gelet op het feit dat een actieplan dat moet worden ingediend bij het Burgemeestersconvenant bestaat uit een 
klimaatactieplan (tekst in het Nederlands) en een Sustainable Climate and Energy Action Plan (SCEAP, online tool 
in het Engels); 
Gelet op het modelklimaatactieplan, aangereikt door de provincie, dat werd toegelicht in de gemeentelijke 
stuurgroep; 
Gelet op het klimaatactieplan voorbereid door de gemeentelijke milieudienst - in samenwerking met de andere 
gemeentelijke diensten - op basis van dit modelactieplan; 
Overwegende dat het gepast is dat hierover advies wordt gevraagd aan de stedelijke Minaraad; 

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 bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Amendementen 

Gelet op de hiernavolgende overwegingen van schepen Mark Vanleeuw bij dit agendapunt: 
Gelet op het feit dat ondanks herhaalde vragen er geen verklaring wordt gegeven waarom de CO2-uitstoot 
ingevolge het particuliere en commerciële vervoer in Herk-de-Stad van 2014 naar 2015 met liefst 7.533, of nog 44,4 
% is gestegen; 
Gelet op het feit dat hierdoor over de jaren 2011 tot 2016 de totale CO2-uitstoot in Herk-de-Stad is gestegen van 
16.940 naar 22.905 ton, of nog +35,2%, en zo resulteert in een totale CO2-uitstoot in 2016 van 57 kton; 
Gelet op het feit het probleem zich nog volgens VIAS en VITO situeert zich bij een sterke toename van de 
voertuigkilometers tussen 2014 en 2015, m.n. 

 
Gelet op het feit dat het model van VIAS en VITO is gebaseerd op meetpunten, maar er in Herk-de-Stad geen 
meetpunt is gesitueerd en het dus geïnduceerde cijfers betreft; 
Gelet op het feit dat in de ons omringende steden en gemeenten deze uitstoot over de jaren 2011 tot 2016 als volgt 
is geëvolueerd: 
-          Halen, van 31.455 naar 32.874 ton, of nog +4,5%, en zo resulteert in een totale CO2-uitstoot in 2016 van 57 
kton 
-          Lummen, van 95.871 naar 102.277 ton, of nog + 6,5%, en zo resulteert in een totale CO2-uitstoot in 2016 
van 166 kton 
-          Hasselt, van 141.155 naar 154.970 ton, of nog +9,7%, en zo resulteert in een totale CO2-uitstoot in 2016 van 
408 kton 
-          Nieuwerkerken, van 5.908 naar 6.114 ton, of nog +3,5 %, en zo resulteert in een totale CO2-uitstoot in 2016 
van 27 kton 
-          Rummen, van 7.317 naar 7.296 ton, of nog -0,2%, en zo resulteert in een totale CO2-uitstoot in 2016 van 26 
kton 
en m.a.w. geen van de ons omringende steden of gemeenten een gelijkaardige, onverklaarbare stijging krijgt 
toegeschreven; 
Gelet op het feit dat dientengevolge er zou geconcludeerd moeten worden dat het endogene particuliere en 
commerciële vervoer (lees het verkeer binnen de grenzen van Herk-de-Stad) met meer dan 20% zou toegenomen 
zijn ofschoon hier geen enkele aanwijzing toe is; 
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Gelet op het feit dat enkel en alleen door deze niet-verklaarbare stijging de stad Herk-de-Stad er nooit in zal kunnen 
slagen om de doelstellingen verwoord in de Convenant of Mayors te realiseren, ongeacht haar inspanningen in 
deze of andere domeinen; 
Gelet op het feit dat het vanuit een macro-perspectief anderzijds ook niet kan om deze geïnduceerde uitstoot cijfers 
weg te rekenen; 
Gelet op het feit dat het dan best voorkomt om deze onverklaarbare, maar daarom niet weg te rekenen stijging van 
deze uitstoot mee op te nemen in de nulmeeting van 2011 (BEI); 
Gelet op het voorstel van schepen Mark Vanleeuw om ingevolge deze overwegingen over te gaan tot amendering 
van artikel 1 als volgt: 
oorspronkelijk artikel 1: 
Artikel 1 
Het voorliggende klimaatactieplan goed te keuren. 
 
te vervangen door: 
Artikel 1 
Het voorliggende klimaatactieplan goed te keuren, met dien verstande dat het effect van de onverklaarbare stijging 
inzake CO2-uitstoot van particulier en commercieel vervoer van 2014 naar 2015 wordt opgenomen in de nulmeeting 
van 2011.  De cijferreeks in figuur 1 van het onderliggende klimaatrapport van de stad Herk-de-Stad met de evolutie 
van CO2-emissies in ton per sector (2011-2016) in Herk-de-Stad wordt dan: 

 
In de hieropvolgende voortgangsmetingen in de uitvoering van het Klimaatplan van Herk-de-Stad (of nog 
Klimaatrapporten, meer bepaald MEI) wordt uitgegaan van deze gecorrigeerde cijfers. 
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: 
16 ja-stemmen: burgemeester Moyaers; schepenen Vanleeuw, Berden Marijke, Vandersmissen, Ector, Gruyters; 
raadsleden Vandenrijt, De Waele, Graulus, Durwael, Schrijvers, Appeltans, Van Cauteren, Hayen, Knaepen en 
voorzitter Michiels. 
6 onthoudingen: raadsleden Guypen, Berden Wim, Jamers, Raskin, Franssen, De Ryck. 
Overwegende dat het amendement aanvaard werd; 
 
Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot de stemming over het geamendeerd voorstel van beslissing; 
 
Stemming: 
Met 16 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine 
Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Ludo Knaepen), 6 onthoudingen (Lo Guypen, Wim Berden, Danny 
Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 
Het voorliggende klimaatactieplan goed te keuren, met dien verstande dat het effect van de onverklaarbare stijging 
inzake CO2-uitstoot van particulier en commercieel vervoer van 2014 naar 2015 wordt opgenomen in de nulmeeting 
van 2011.  De cijferreeks in figuur 1 van het onderliggende klimaatrapport van de stad Herk-de-Stad met de evolutie 
van CO2-emissies in ton per sector (2011-2016) in Herk-de-Stad wordt dan: 
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In de hieropvolgende voortgangsmetingen in de uitvoering van het Klimaatplan van Herk-de-Stad (of nog 
Klimaatrapporten, meer bepaald MEI) wordt uitgegaan van deze gecorrigeerde cijfers. 
  
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 stedelijke Minaraad 
-          De dienst Leefmilieu 

Motivering onthouding 

Fractieleider Gunter De Ryck verantwoordt de onthouding van de fractie Groen als volgt: 
De Groenfractie is tevreden dat het bestuur het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie ondertekend heeft 
en via het klimaatactieplan 2030 hier uitvoering wenst aan te geven. De Groenfractie vindt ook dat iedereen mee 
uitvoering moet geven aan dit plan: in de eerste plaats het bestuur, maar ook alle andere actoren zoals onze 
inwoners, de Herkse bedrijven, de Herkse natuurverenigingen, onze landbouwers, … 
Toch is de Groenfractie ook wat teleurgesteld in het voorliggende plan. Het voorliggende plan bevat veel intenties 
en goede bedoelingen, maar het ontbreekt vaak aan concrete maatregelen. De concrete investeringen die 
opgesomd staan in het plan, zijn vaak investeringen die het bestuur deze legislatuur al had voorzien of die 
voortvloeien uit wettelijke verplichtingen. De Groenfractie hoopt dan ook dat er nog extra middelen of ondersteuning 
wordt gevonden om bijkomende ambitieuze acties op te zetten. De Groenfractie stelt ook vast dat het gemeentelijke 
plan duidelijk minder aandacht besteedt aan ruimtelijke maatregelen in vergelijking met het provinciale 
voorbeeldsjabloon. 
De Groenfractie wil benadrukken dat het voorliggende plan onze medewerking krijgt, maar wij hopen dat er nog 
ruimte komt voor bijkomende ambitieuze, concrete klimaatacties. 

___________ 
Fractieleider Lo Guypen van de fractie NIEUW verantwoordt zijn onthouding als volgt en de Onafhankelijken sluiten 
zich hierbij aan: 
Wat een krachtig beleidssignaal voor de toekomst had moeten worden wordt door de huidige sp.a-VLD-CD&V 
meerderheid behandeld als een verplicht nummertje. Het klimaatplan dat hier voorligt is niets meer of minder dan 
een doorslag van het provinciaal huiswerk, minimaal vertaald naar de Herkse feitelijkheid. Bij wijze van voorbeeld: 
het aantal woningen in Vlaanderen en Limburg staan wel in de nota maar over de toestand in Herk-de-Stad geen 
woord. 
Een karrevracht mooi klinkende doelstellingen is het geworden, vol bewoordingen als ‘streven naar’, ‘beogen’ 
‘sensibiliseren’ en ‘inzetten op’. Vrome wensen, vage intenties en voor de hand liggende acties. Maar nauwelijks 
meetbare objectieven, geen concrete resultaatsverbintenissen, nergens wordt berekend wat de kostprijs van al die 
voornemens zullen zijn. Bizar is ook dat sommige acties in dit plan reeds in vorige legislatuur onhaalbaar bleken 
omwille van grote tegenstand van dezelfde mensen die nu opnieuw in het bestuur zitten, de afbakening van kernen 
voor woonverdichting om maar één voorbeeld te noemen. 
Andermaal vond de meerderheid het niet nodig om de milieuraad te betrekken bij de uitwerking van het klimaatplan, 
ondanks hun eigen spontane aanbod. Meer nog, tot 
tweemaal toe kreeg de milieuraad amper tijd om dit klimaatplan, zo’n 80 pagina’s dik, fatsoenlijk te bespreken. Deze 
meerderheid blijft volharden in de zonde tegen de regels van goed bestuur in de betrokkenheid en participatie van 
haar adviesraden. 
God geklaagd is het dit keer helemaal dat de provinciale milieuexpert –jaar en dag Herkenaar en actief betrokken bij 
het gemeentebeleid- niet eens betrokken werd bij het uitschrijven van het Herks klimaatplan. Benieuwd zijn we ook 
naar de inbreng voor Herk-de-Stad van onze hooggeplaatste man bij Fluvius, distributeur van elektriciteit, aardgas, 
kabeltv en riolering in de gemeente? 
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Slotsom is dat dit klimaatactieplan 2030 een gemiste kans is, de zoveelste in het rijtje van falend beleid. Dat is 
vooral jammer want de nood is hoog. Het klimaat is dé uitdaging van vandaag, voor iedereen, voor alle overheden, 
voor elke gemeenschap, op alle niveaus. Wie nu niet inzet -en sterk inzet- op de redding van ons klimaat zal door 
het klimaat zelf ter orde geroepen worden. En wie durft verklaren dat dat allemaal te veel kost, moet beseffen dat 
het achteraf -als het te laat is- nog veel meer economische kosten zal betekenen om de schade te herstellen. 
Wij worden alleszins niet warm van dit klimaatplan, hebben de smaak van ontgoocheling in de mond en beloven u 
dat we de vorderingen en resultaten op de voet zullen volgen.    

_____________ 
Raadslid Johny Franssen verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 
Het plan is te weinig geënt op de plaatselijke noden en de toestand in Herk-de-Stad.   
Er zijn te veel algemeenheden en te weinig concrete maatregelen. 
We zullen de vinger aan de pols houden en evalueren naargelang de plannen uitgevoerd en gerealiseerd zijn. 

_____________ 
 

 

Vrije Tijd 

Cultuur 

5 Goedkeuring aanvraagdossier toetreding tot UITpas. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat het voor Herk-de-Stad niet mogelijk is om individueel toe te treden tot de UITpas; 
Overwegende het voorstel om samen met Lummen tegen 15 april 2020 een gezamenlijk aanvraagdossier in te 
dienen om toe te treden tot de UITpas; 
Overwegende dat Lummen en Herk-de-Stad samen over een ruim en complementair vrijetijdsaanbod beschikken; 
Overwegende dat naast de twee gemeentebesturen armoedevereniging Het Open Poortje uit Lummen een derde 
partner is met in eerste instantie een bemiddelende en 
toeleidende rol naar kwetsbare inwoners; 
Overwegende dat het een bewuste keuze is om dit project te starten met twee partners, maar dat er zeker 
bereidheid is om dit in de toekomst te verruimen naar bijvoorbeeld Halen en Nieuwerkerken (gemeenten waarmee 
eveneens een goede samenwerking bestaat inzake vrijetijd); 
Overwegende dat de UITpas een combinatie is van een spaarkaart (vooral interessant voor mensen die reeds de 
weg naar het vrijetijdsaanbod hebben gevonden) en een kansenpas (met de bedoeling de drempel tot 
vrijetijdsdeelname voor kwetsbare inwoners te beperken); 
Overwegende dat er zowel voor het aanvraagdossier als voor de eigenlijke implementatie van de UITpas kan 
gerekend worden op de ondersteuning van Publiq; 
Overwegende het voorstel om, zoals geadviseerd door Publiq, te starten met het eigen gemeentelijke 
vrijetijdsaanbod en pas in een tweede fase het aanbod van clubs en verenigingen mee op te nemen; 
Overwegende het plan van aanpak: 
- 15 april 2020                      indienen erkenningsaanvraag bij de Vlaamse overheid 
- 1 september 2020               bestelling nodige hard- en software (Publiq werkt met groepsaankopen met een 
beperkt aantal data per jaar) 
- oktober – december 2020    implementatie hard- en software + opleidingen (door Publiq) 
- januari – april 2021             promotiecampagne bekendmaking UITpas  
- 1 april 2021                        start verkoop tickets cultuurseizoen 2021-2022 en start inschrijvingen sportkampen 
zomer 2021 (waarbij de UITpas kan worden gebruikt) 
- april – december 2021        herhalende promotionele acties en communicatie met oog op verdere bekendmaking 
van de Uitpas 
  
Overwegende het voorstel om het gebruik van de intergemeentelijke cultuurcheque stop te zetten vanaf het 
cultuurseizoen 2021-2022; 
Overwegende dat de meeste intergemeentelijke cultuurcheques worden gebruikt in gemeenschapscentrum De 
Markthallen; 
Overwegende dat uit het huidige klantenbestand van De Markthallen  21 bezoekers uit Nieuwerkerken zijn, 31 uit 
Halen, 22 uit Geetbets en 28 uit Lummen; 
Overwegende dat voor de inwoners van Herk-de-Stad er met de UITpas onmiddellijk een alternatief is; 
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Overwegende dat er voor het beperkte aantal inwoners van Halen, Geetbets en Nieuwerkerken dat van de 
intergemeentelijke cultuurcheque gebruikt maakt, niet onmiddellijk een alternatief is; 

Wettelijke motivering 

Gelet op actie 4.1.2.  uit het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 december 2019: 
"We sluiten ons aan bij de UITpas, een geïntegreerde kansen- en voordelenkaart waarmee we onze inwoners 
stimuleren om actief deel te nemen aan het ruime vrijetijdsaanbod. De naburige gemeenten zijn daarbij in eerste 
instantie onze partners." 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2008 waarbij de intergemeentelijke cultuurcheque voor de 
inwoners van Halen, Herk-de-Stad, Geetbets en Nieuwerkerken werd goedgekeurd; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 e.v.; 

Financiële impact 

Overwegende dat Publiq zowel voor Lummen als voor Herk-de-Stad op basis van hun ervaringen bij heel wat 
gemeenten in Vlaanderen een kostenraming hebben gemaakt; 
Overwegende dat de kosten voor de aankoop van de nodige hardware geraamd worden op 4800,00 euro en dat de 
software gratis wordt aangeboden door Publiq; 
Overwegende dat de gemeentelijke tussenkomst voor kwetsbare doelgroepen geraamd wordt op 1200,00 euro; 
Overwegende dat de kosten voor een promotiecampagne geraamd worden op 3000,00 euro; 
Overwegende dat onder artikel A- 4.1.2./0705-03/2300000/IP-53  een investeringskrediet van 4800,00 euro is 
voorzien; 
Overwegende dat onder artikel A-4.1.2./0705-03/6159999 een werkingskrediet van 4200,00 euro is voorzien voor 
de tussenkomst naar kwetsbare groepen en een promotiecampagne; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Het gezamenlijk aanvraagdossier van Herk-de-Stad en Lummen om toe te treden tot de UITpas goed te keuren en 
de burgemeester de opdracht te geven het aanvraagdossier te ondertekenen. 
Artikel 2. 
Het gebruik van de intergemeentelijke cultuurcheque in Herk-de-Stad stop te zetten vanaf de start van het nieuwe 
cultuurseizoen 2021-2022. 
Artikel 3. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 
- de dienst cultuur, 
- de dienst financiën. 
 

Erfgoed 

6 Onderzoeks- en participatietraject toekomstige bestemming van de 5 
kerken in Groot Herk en opstellen van een kerkenbeleidsplan - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-8907. 

Feiten en context 

Overwegende dat in het kader van de opdracht "Onderzoeks- en participatietraject toekomstige bestemming van de 
5 kerken in Groot Herk en opstellen van een kerkenbeleidsplan" een bestek met nr. 2020-8907 werd opgesteld door 
de Erfgoeddienst; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.190,08 excl. btw of € 45.000,00 incl. 21% 
btw; 
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 

Wettelijke motivering 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
  
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
  
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht; 
  
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren 
uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 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 exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 
0790-07/6139999/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie A-4.3.4.) voor een bedrag van € 15.000  BTW inclusief en in 
het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 0790-07/6139999/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie A-4.3.4.) voor 
een bedrag van € 30.000  BTW inclusief; 
Overwegende dat voor dit project door de Provincie Limburg, Afdeling Onroerend Erfgoed, Universiteitslaan 1, 3500 
Hasselt subsidies zijn toegekend voor een bedrag van € 25.000 waarvan de 1ste schijf van € 12.500 al is uitbetaald 
en het saldo zal betaald worden in 2022 na ontvangst van alle verantwoordingsdocumenten; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020-8907 en de raming voor de opdracht ‘Onderzoeks- en 
participatietraject toekomstige bestemming van de 5 kerken in Groot Herk en opstellen van een kerkenbeleidsplan’, 
opgesteld door de Erfgoeddienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 37.190,08 excl. 
btw of € 45.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 0790-
07/6139999/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie A-4.3.4.) voor een bedrag van 15.000 euro BTW inclusief en in het 
exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 0790-07/6139999/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie A-4.3.4.) voor een 
bedrag van 30.000 euro BTW inclusief; 
Voor dit project zijn door de Provincie Limburg, Afdeling Onroerend Erfgoed, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 
subsidies  toegekend voor een bedrag van 25.000 euro waarvan de 1ste schijf al is uitbetaald en het saldo zal 
betaald worden in 2022 na ontvangst van alle verantwoordingsdocumenten; 
Artikel 4. 
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Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 

• Erfgoeddienst (Marleen Steenaerts) 

• De financiële dienst  

• De technische dienst uitvoering 
 

Staf 

Projecten 

7 Goedkeuring aanpassing samenwerkingsovereenkomst met de 
Limburgse ReconversieMaatschappij (LRM). 

Feiten en context 

Overwegende dat de nv Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) als missie heeft een katalysator te zijn in de 
ontwikkeling van de Limburgse economie en tewerkstelling door het verstrekken van risicokapitaal aan groeigerichte 
bedrijven, het creëren van ruimte om te ondernemen en het valoriseren van het mijnverleden. 
Overwegende dat de nv LRM vanuit die taakstelling nauwe samenwerkingsverbanden heeft met onder meer het 
agentschap Ondernemen, het provinciebestuur en de POM-Limburg en een ruime ervaring en expertise heeft 
uitgebouwd met betrekking tot de ontwikkeling van industriegebieden en KMO-zones in samenwerking met lokale 
besturen; 
Overwegende dat bij raadsbesluit van 21 juni 2010 een samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd met de 
LRM voor de realisatie van de uitbreiding van het industrieterrein Daelemveld. 
Overwegende dat deze samenwerking met de nv LRM het stadsbestuur ontlast van de investeringskosten, 
procedurelasten en dossieropbouw. 
Overwegende dat bij raadsbesluit van 19 februari 2018 het RUP 'Daelemveld' definitief werd vastgesteld. 
Overwegende dat aansluitend twee procedures tot nietigverklaring van het RUP werden ingediend bij de Raad van 
State en in afwachting vaan een beslissing ter zake of de ondertekening van een dading met de klagers nog niet tot 
de verwerving van gronden werd overgegaan. 
Overwegende dat de huidige eigenaars van de percelen inmiddels wel een aanslag voor planbaten hebben 
ontvangen van de Vlaamse belastingdienst, maar deze vervalt, of indien reeds betaald wordt terugbetaald op het 
ogenblik dat het stadsbestuur de gronden verwerft of onteigend voor algemeen nut. 
  

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat in het kader van de planbatenproblematiek werd besloten om de verwervingen van de gronden 
binnen het plangebied niet meer rechtstreeks door LRM te laten gebeuren maar door het stadsbestuur Herk-de-Stad 
om een garantie te bieden aan de huidige eigenaars dat zij niet onderhevig zouden worden aan een 
planbatenheffing.  
Overwegende dat de door het stadsbestuur verworven gronden in één beweging zouden worden doorverkocht aan 
de LRM. 
Overwegende dat in deze optiek een aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst met de LRM zich opdringt. 

Wettelijke motivering 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, de artikelen 40 en volgende; 
Gelet op de beslissing van de raad van 21 juni 2010 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst met de LRM; 
 
Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1 



19 
 

Volgende aangepaste samenwerkingsovereenkomst met de Limburgse Reconversiemaatschappij voor de 
ontwikkeling van de uitbreiding van het industrieterrein Daelemveld goed te keuren: 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
 
  

TUSSEN:        De Gemeente Herk-de-Stad, openbaar bestuur, gevestigd te 3540 Herk-de-Stad, Dorpsstraat 14, 
waarvoor optreedt het College van Burgemeester en Schepenen, hier vertegenwoordigd door Dhr.Bert Moyaers, in 
zijn hoedanigheid van burgemeester, en door Mevr. Nathalie Creten, in haar hoedanigheid van algemeen directeur. 
Hierna genoemd “de gemeente Herk-de-Stad” 
  
EN                                
De N.V. LIMBURGSE RECONVERSIEMAATSCHAPPIJ, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3500 
Hasselt, Corda Campus, Corda 1, Kempische Steenweg 411 bus 4.01, met ondernemingsnummer 0452138972, 
hier vertegenwoordigd door Dhr. Tom Vanham, in zijn hoedanigheid van algemeen directeur. 
  
Hierna genoemd “de LRM” 
  
Hierna gezamenlijk genoemd de “PARTIJEN”. 
  
WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET WAT VOLGT: 
  
Partijen hebben de intentie te onderzoeken onder welke omstandigheden en voorwaarden de ontwikkeling van het 
gebied, liggend aan de N2, en verder aansluitend bij het huidige industriegebied Daelemveld, zoals aangeduid op 
het plan in Bijlage 1 en verder genoemd “het Plangebied”, bewerkstelligd kan worden. In dit kader willen Partijen 
het Plangebied ontwikkelen tot een nieuw lokaal bedrijventerrein aansluitend bij het huidig lokaal bedrijventerrein 
Daelemveld, om plaats te bieden voor het vestigen van nieuwe startende bedrijven en de herlocatie van 
zonevreemde bedrijven . Het Plangebied heeft een bruto-oppervlakte van ca5 ha, incl. buffers, wegenis en 
groenstructuren. 
  
De inrichting van het Plangebied tot nieuw bedrijventerrein wordt gemotiveerd vanuit het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan (GRS) van Herk-de-Stad, goedgekeurd bij Besluit van 23 augustus 2007 van de Bestendige Deputatie 
van de provincieraad van Limburg, waar in het bindende deel wordt gesteld : 
  
De gemeente Herk-de-Stad heeft voor de ontwikkeling van het gebied een RUP opgemaakt.   
De ontwikkeling van het Plangebied weerspiegelt de missie van LRM, die streeft naar een aantrekkelijk klimaat voor 
bedrijven opdat ze zich in Limburg zouden kunnen vestigen, groeien en zich verankeren. Hiertoe ontwikkelt LRM, 
via haar afdeling vastgoed- en projectontwikkeling, industriegronden, brownfields en strategische locaties tot 
duurzame bedrijventerreinen, business- en wetenschapsparken. LRM streeft naar strategische partnerships met de 
privé-sector en/of de overheden, lokale stads- en gemeentebesturen om deze ontwikkelingsprocessen te 
stroomlijnen. LRM is hiervoor een solide partner om rendementsgebonden te investeren in terreinen en deze uit te 
rusten met infrastructuur. 
  
EN WORDT VERDER OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT : 
   
Artikel 1 – Voorgestelde samenwerking 
  
§1. Partijen wensen, middels onderliggend document, de wijze van samenwerking en de onderlinge engagementen 
vast te leggen, voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein binnen het Plangebied in het kader van de 
economische groei in Limburg (hierna de "Samenwerkingsovereenkomst"). 
  
§2. Indien blijkt dat de ontwikkeling van het project haalbaar is (financieel, vergunningen, subsidies, bodem, ….), 
zullen partijen na definitieve goedkeuring zoals bepaald in artikel 2 § 3, overgaan tot de aankoop van de gronden en 
tot de ontwikkeling en commercialisering van het projectgebied 
  
§3. In het kader van onderhavige Samenwerkingsovereenkomst, komen Partijen volgende taakverdeling overeen : 
  

1. 1.           Gemeente Herk-de-Stad 
 

1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan  
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De gemeente Herk-de-Stad voert de verdere procedure m.b.t. het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan  (openbaar onderzoek, definitieve vaststelling door de gemeenteraad, …) en voert alle handelingen 
uit noodzakelijk voor het bekomen van de goedkeuring ervan door de Bestendige Deputatie van de Provincie, 
binnen een zo kort mogelijke termijn. In Bijlage 2 wordt een indicatieve planning weergegeven. 
  
       2. Verwerving gronden/ onteigening 
 
De gemeente Herk-de-Stad voert de besprekingen met het oog op de grondverwerving in het kader van de beoogde 
ontwikkeling van het Plangebied, hetzij door ruilverkaveling, hetzij door minnelijke aankoop, hetzij door onteigening. 
  
De gemeente Herk-de-Stad engageert zich hierbij tot het aankopen van de desbetreffende gronden, waarna deze 
gronden zullen worden verkocht aan LRM tegen dezelfde prijs als waartegen ze zijn aangekocht vermeerderd met 
de aankoopkosten, en zulks na definitieve goedkeuring zoals bepaald in art. 2 § 3 van deze 
Samenwerkingsovereenkomst. 
  
Dit geldt onder de opschortende voorwaarde dat de uiteindelijke aankoopprijs niet hoger is dan de schattingswaarde 
zoals bepaald door de Ontvanger van de Registratie of het Aankoopcomité, en bovendien lager is dan de maximale 
aankoopsom die werd vastgelegd in de eerste haalbaarheidsstudie. Deze schattingsprijs dient inclusief de 
wederbeleggingsvergoeding en eventuele vergoeding voor beëindiging van de erfpacht beschouwd te worden. 
Desgevallend zal aan de Ontvanger van de registratie of het Aankoopcomité een uitsplitsing van de opgegeven 
schattingswaarde gevraagd worden. 
  
Partijen informeren elkaar maximaal over de pogingen tot verwerving in der minne en plegen desbetreffend 
geregeld overleg, alsmede over de stand van zaken bij een desgevallende onteigening. Deze overlegmodaliteiten 
kunnen verder tussen Partijen worden uitgewerkt. Indien de verwerving van bepaalde percelen kan plaatsvinden 
dmv ruiling met gronden van het OCMW van de gemeente Herk-de-Stad zal dit pas kunnen gebeuren na 
voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tussen partijen met betrekking tot de vergoeding voor het OCMW. 
  
Indien de gemeente Herk-de-Stad er niet in slaagt deze terreinen in der minne te verwerven, zal er overgegaan 
worden tot onteigening bij hoogdringendheid, conform de wettelijke bepalingen daartoe, hetzij ter uitvoering van het 
Ruimtelijk Structuurplan, hetzij op basis van het decreet op de economische expansie. De uitvoering van een 
onteigeningsplan is voorwerp van een gemeenteraadsbeslissing zoals decretaal is bepaald. 
  
De gemeente Herk-de-Stad engageert zich tot het voeren van de communicatie naar derden m.b.t. de 
grondverwerving, in het bijzonder m.b.t. een eventuele onteigeningskwestie. 
  
De partijvreemde kavels die worden onteigend door de gemeente Herk-de-Stad, worden overgedragen aan LRM 
tegen betaling van de overnameprijs. 
  
De overnameprijs, waarvan sprake in het voorgaande lid,  wordt bepaald op de provisionele onteigeningsvergoeding 
die door de gemeente Herk-de-Stad wordt betaald, vermeerderd met de door de gemeente Herk-de-Stad in het 
kader van de onteigeningsprocedure gemaakte reële kosten met betrekking tot de respectievelijke betrokken 
partijvreemde kavel(s). 
  
 De overnameprijs wordt betaald door LRM aan de gemeente Herk-de-Stad, nadat het vonnis is geveld waarin de 
provisionele onteigeningsvergoeding is bepaald, om de gemeente Herk-de-Stad toe te laten over te gaan tot de 
storting ervan door de gemeente Herk-de-Stad in de Deposito –en Consignatiekas. De eigendomsoverdracht van de 
gemeente Herk-de-Stad naar LRM geschiedt onmiddellijk na de aan derden tegenstelbare eigendomsverwerving 
door gemeente Herk-de-Stad van het betrokken kavel in het kader van de onteigeningsprocedure. 
  
Iedere aanpassing van de provisionele onteigeningsvergoeding hetzij bij het bepalen van de voorlopige 
onteigeningsvergoeding, hetzij in herziening hetzij in graad van beroep, inbegrepen de interesten, geeft aanleiding 
tot een bijkomende verrekening tussen LRM en gemeente Herk-de-Stad. De verrekening vindt plaats zodra de 
betreffende sommen eisbaar worden op grond van het toepasselijke vonnis of arrest, waarna LRM op eerste 
verzoek van de gemeente Herk-de-Stad tot betaling zal overgaan.  De gemeente Herk-de-Stad zal daartoe 
schriftelijk kennis geven met bijsluiting van de betreffende stukken. 
  
Indien de onteigening bij hoogdringendheid niet wordt toegestaan zal worden overgegaan tot een normale 
onteigening op grond van de wet van 17.04.1835 en 27.05.1870. 
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De overnameprijs wordt dan eveneens bepaald op de voorlopige schadevergoeding die de Rechtbank van Eerste 
Aanleg op de inleidingszitting zal vastleggen met eveneens de mogelijkheid om nadien aan te passen volgens de 
door de deskundigen vastgestelde schadeloosstelling. 
  
In beide gevallen zullen de kosten van onteigening met inbegrip van de kosten van de deskundigen gedragen 
worden door de gemeente Herk-de-Stad, die op hun beurt verrekend worden aan LRM met de reële kosten zoals 
hoger vermeld. 
  
§4. Het openbaar domein in het Projectgebied, zijnde de kavels waarop de openbare infrastructuur desgevallend is 
aangelegd door LRM wordt, inbegrepen de infrastructuur, na voorlopige oplevering gratis overgedragen aan de 
gemeente. Hiertoe zullen de lastenboeken die worden opgesteld mbt de aanleg van de wegenis en infrastructuur, 
voorafgaandelijk aan publicatie, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente. 
  
  

1. 2.           LRM 
 

1. Haalbaarheidsstudie 
  
LRM voert een eerste haalbaarheidsstudie uit, gebaseerd op de huidig gekende gegevens. Op basis van deze 
eerste haalbaarheidsstudie kan een indicatieve maximale aankoopprijs van de gronden voor de ontwikkeling van 
het Plangebied gegeven worden. 
  
Na het bekomen van het detailontwerp van de infrastructuurwerken en nutsvoorzieningen, met raming van de 
kosten, maakt LRM een meer gedetailleerde haalbaarheidsstudie/businessplan op, welke als basis zal dienen voor 
de goedkeuring van het project zoals bepaald in artikel 2§3 van deze Samenwerkingsovereenkomst. 
  
     2. Aanstelling ontwerpbureau en opmaak infrastructuurdossier 
  
Indien partijen tot een consensus zijn gekomen mbt de prijs voor de grondverwerving, stelt LRM een ontwerpbureau 
aan met het oog op de opmaak van een infrastructuurdossier, inclusief een raming van de kosten, en de 
bouwvergunningsaanvraag. 
  
Op basis van de aldus bekomen ramingen maakt LRM een gedetailleerde haalbaarheidsstudie/businessplan op. 
     3.  Opmaak en aanvraag subsidiedossier(s) 
  
LRM engageert zich tot het uitvoeren van de nodige handelingen met het oog op het bekomen van mogelijke 
subsidies voor de ontwikkeling van het Plangebied. 
  
Hiertoe voert zij desgevallend besprekingen met de subsidiërende overheid/overheden. 
     4. Ontwikkeling 
  
De werken, nodig voor de ontsluiting van het Plangebied, inclusief de nutsvoorzieningen, worden door LRM 
aanbesteed, gegund en gecoördineerd, teneinde tot een gronduitgifte te kunnen komen. 
    5. Gronduitgifte 
  
§1. LRM beheert en coördineert de gronduitgifte, conform de haalbaarheidsstudie, het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan en desgevallend het subsidiedossier. Partijen komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat de gemeente 
Herk-de-Stad steeds over een vetorecht beschikt m.b.t. de definitieve toewijzing aan een mogelijke investeerder. 
  
§2. Met het oog op het aantrekken van bedrijven naar het Plangebied, zullen Partijen het Plangebied promoten bij 
mogelijk geïnteresseerde bedrijven en investeerders. 
  
In dit kader verbindt LRM er zich toe om het Plangebied samen met en op een gelijkaardige wijze als de huidige en 
toekomstige bedrijventerreinen in haar portefeuille te promoten, zonder hierbij evenwel op te treden als 
(vastgoed)makelaar. De gemeente Herk-de-Stad zal hiertoe desgevallend de nodige gegevens aan LRM bezorgen. 
  
Partijen houden elkaar stipt op de hoogte van de wederzijdse initiatieven die ter zake worden genomen en van de 
respons hierop. 
  
§3. Voorafgaandelijk aan de opstart van de commercialisatie vindt er een overleg moment plaats tussen partijen 
teneinde de bepalingen in de verkoopsovereenkomst vast te leggen. Hierin zal onder meer opgenomen zijn dat 
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zowel de gemeente als LRM een terugkooprecht hebben gedurende een bepaalde termijn (te bepalen) die aanvang 
neemt de dag na de ondertekening van de verkoopsovereenkomst en dit aan de initiële verkoopprijs, indien: 
(i)           er geen aanvang werd genomen met de bouw binnen een bepaalde termijn 
(ii)          er geen aanvang werd genomen met de uitoefening van de bepaalde economische activiteiten binnen de 
bepaalde termijn 
(iii)         de gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd 
  
Het vastleggen van de uitgifteprijs blijft, gezien de rendementsverplichting, een exclusieve bevoegdheid van LRM. 
  
  
Artikel 2 – Opschortende voorwaarden 
 
§1. Het sluiten van iedere overeenkomst tussen Partijen, inbegrepen deze Samenwerkingsovereenkomst, gebeurt 
onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring ervan door de daartoe bevoegde organen, wat elk van de 
Partijen betreft. 
  
§2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de ontwikkeling en commercialisering van het Plangebied 
rendementsgebonden dient te zijn. 
Inzake financiële haalbaarheid geldt een minimaal rendement, na aftrek van taksen en kosten, van een OLO op 5 
jaar + 2% met een minimum van 6%, op het ingezette kapitaal. 
  
Indien voornoemd rendement meer dan 25% bedraagt, wordt er een winstdeling gedaan met de stad, waarbij de 
stad 25% van de gerealiseerde winst toekomt. 
  
§3. De uiteindelijke beslissing om over te gaan tot de verwerving van de gronden alsmede het uitvoeren van de 
beoogde ontwikkeling door LRM gebeurt onder de opschortende voorwaarde van een separate beslissing tot 
goedkeuring ervan door de Raad van Bestuur van LRM. 
  
§4. Indien Partijen niet tot een akkoord komen m.b.t. de prijs voor de grondverwerving of indien LRM tot de 
conclusie komt dat het project niet voldoende rendabel is, kan LRM beslissen niet over te gaan tot het uitvoeren van 
de beoogde ontwikkeling, en behoudt de gemeente Herk-de-Stad zich het recht het Plangebied (verder) te 
ontwikkelen, desgevallend met een derde partij, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4. 
  
Artikel 3 – Overdracht rechten en verplichtingen 
  
§1. LRM is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze en iedere eventuele bijkomende 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een met haar verbonden onderneming, in de zin van artikel 
11 W. Venn. 
  
§2. De gemeente Herk-de-Stad is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze en iedere 
eventuele bijkomende overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan (een van) haar verzelfstandigde 
agentschappen (E.V.A.’s of I.V.A.’s). 
  
Artikel 4 – Vertrouwelijkheid 
 
Partijen verbinden er zich toe om alle informatie en alle stukken verkregen in het kader en in uitvoering van deze 
Samenwerkingsovereenkomst tussen Partijen, te allen tijde strikt vertrouwelijk te behandelen, niet openbaar te 
maken aan derden en uitsluitend aan te wenden in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Partijen. 
Deze vertrouwelijkheidsverplichting geldt zowel tijdens de duur als na de beëindiging van deze 
Samenwerkingsovereenkomst. 
  
Geen verklaring zal worden afgelegd met betrekking tot de vooropgestelde Samenwerking zonder het voorafgaand, 
schriftelijk akkoord van de andere Partij, behoudens indien mededeling vereist is ingevolge de wet, een 
gerechtelijke beslissing of regels en reglementen van enige openbare overheid. 
  
Artikel 5 – Kosten 
 
§1. Partijen zullen zich, bij het inwinnen van de nodige juridische adviezen m.b.t. het sluiten van de 
Samenwerkingsovereenkomst, desgevallend laten bijstaan door consultant(s) en advocatenkanto(o)r(en) die door 
Partijen afzonderlijk aangesteld kunnen worden. De kosten van deze consultant(s) en advocatenkanto(o)r(en) zullen 
door elke Partij afzonderlijk worden gedragen. 
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§2. Iedere Partij draagt zelf de toekomstige en de reeds gemaakte kosten die nodig zijn of waren voor het komen tot 
deze Samenwerkingsovereenkomst, evenals de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van deze 
Samenwerkingsovereenkomst, volgens de in art.1, §1 afgesproken taakverdeling. 
  
Artikel 6 – Diversen 
 
De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enig beding of enige clausule van deze Samenwerkingsovereenkomst 
zal niet resulteren in de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze 
Samenwerkingsovereenkomst of van de Samenwerkingsovereenkomst in haar geheel. 
  
In het geval dat de geldigheid of de afdwingbaarheid van deze Samenwerkingsovereenkomst of van enige bepaling 
daarvan betwist wordt, verbinden Partijen er zich toe al datgene te doen dat redelijkerwijze noodzakelijk of 
raadzaam is om zulke bepaling en deze Samenwerkingsovereenkomst volledig van kracht en in werking te houden 
of zulke bepaling te vervangen door andere bepalingen die economisch gezien substantieel dezelfde werking 
hebben voor alle partijen. 
 
Artikel 7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
 
Deze Samenwerkingsovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische 
wetgeving. 
  
Partijen streven ernaar om ieder geschil met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van deze 
Samenwerkingsovereenkomst op een minnelijke wijze te regelen. 
  
In geval van blijvende onenigheid, zal het geschil uitsluitend en definitief worden beslecht door de rechtbanken van 
de plaats waar het Projectgebied gelegen is. 
 Bijlage 1: kaart plangebied 
  
Deze Samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld op …….. te Hasselt  in 2 exemplaren.  Elke Partij erkent een 
origineel exemplaar te hebben ontvangen. 
  
Voor gemeente Herk-de-Stad                 Voor LRM 
Dhr. Bert Moyaers                                Algemeen Directeur                              
Burgemeester                                     Dhr. Tom Vanham 
  
Voor gemeente Herk-de-Stad                                    
Mvr. Nathalie Creten 
Algemeen Directeur 
 
Artikel 2 
Burgemeester Bert Moyaers en Algemeen Directeur Nathalie Creten te machtigen deze overeenkomst in naam van 
het stadsbestuur te ondertekenen. 
 
Artikel 3 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: de LRM. 
 

Kennisname 

8 Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 

 
Beslissing: 
 
Kennisname proces-verbaal vergaderingen van: 
- Fluvius Limburg Regionaal Bestuurscomité Zuid-West van 10 december 2020 
- Fluvius Limburg Regionaal Bestuurscomité Oost van 10 december 2020 
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- Limburg.net verslag Raad van Bestuur van 22 januari 2020 
 

9 Kennisname briefwisseling. 

Feiten en context 

Kennis te nemen van de briefwisseling gericht aan de voorzitter. 
1. het schrijven van 28 januari 2020 van het Agentschap Binnenlands Bestuur met de opmerking bij de 

vaststelling, op 9 december 2019, van het Meerjarenplan 2020-2025 dat in de volgende beleidsrapporten 
het geconsolideerd financieel evenwicht correct moet weergegeven worden. 

2. het schijven van 30 januari 2020 van Advocaat Jim Deridder met het verzoekschrift van Jo Briers tot 
nietigverklaring van het raadsbesluit van 9 december 2020 houdende de aanstelling van Nathalie Creten tot 
algemeen directeur. 

 
Beslissing: 
 
 

Bijkomend agendapunt 

10 Bijkomend agendapunt N-VA: Digitale infoborden in de deelgemeenten 
van Herk-de-Stad. 

Feiten en context 

Het digitale infobord aan de kerk van Herk centrum wordt door iedereen als zeer nuttig bestempeld. Het hoeft geen 
betoog dat via zulk bord ook inderdaad zeer nuttige informatie op een eenvoudige en snelle manier kan verspreid 
worden. Wij zijn van mening dat de vier andere deelgemeenten ook van een dergelijk nuttig digitaal infobord moeten 
worden voorzien, om op die manier de digitale dienstverlening serieus uit te breiden. Qua plaats lijkt ons steeds de 
nabijheid van de lokale kerk, net zoals in Herk-de-Stad centrum, de ideale plaats. 
  

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de toelichting gegeven door schepen Mark Vanleeuw: 
Er is een meeting geweest met S-Lim op 22 november 2019; een rondgang in Herk-de-Stad op 13 december 2019 
samen met Digitopia. 
Op 8 januari 2020 is er een nieuwe toelichting geweest en op 24 februari 2020 hebben we een conceptvoorstel 
ontvangen van S-Lim . 
Uit deze recent ontvangen ontvangen offerte is duidelijk geworden dat de kostprijs van dergelijke borden in aankoop 
en nadien voor onderhoud zeer hoog is waardoor het noodzakelijk is goed na te denken waar deze borden best 
geplaatst worden, het zij op de kerkpleinen, aan de invalswegen ter hoogte van openbare plaatsen met veel 
passage,….. 
Wij hebben beslist toe te treden tot de volgende generatie stads-app 
 
Beslissing: 
 
Na de toelichting gegeven door schepen Mark Vanleeuw werd dit punt van de agenda afgevoerd. 
 

11 Bijkomend agendapunt Groen:  Oproep tot meer vrouwelijke 
straatnamen, pleinen of plaatsen met een openbare functie. 

Feiten en context 
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Henri Knuts, Louis Vanweddingen, Jean Strauven, … zijn bekende namen in de Herkse geschiedenis die twee 
zaken gemeen hebben: het zijn allemaal mannen en er is een straat of plein naar hen vernoemd. Om als Herkse 
vrouw een straat, plein of gebouw jouw naam te laten dragen, volstaat blijkbaar alleen een heiligverklaring. Om onze 
eerste vrouwelijke voorzitter van de gemeenteraad te eren met een straatnaam is het misschien toch nog wat te 
vroeg.  
Deze inleiding dient om te duiden wat er zich overal in Vlaanderen afspeelt: zeer weinig vrouwen krijgen de eer om 
een straat of plein naar hen vernoemd te krijgen. In een grootstad als Antwerpen zijn er slechts 70 straten naar 
vrouwen vernoemd op een totaal van 3.500 straatnamen. Ook Sofie Lemaire kwam een jaar geleden tot de 
vaststelling dat er zeer weinig straten, pleinen of gebouwen de naam van een vrouw dragen. Samen met Radio1 en 
Canvas lanceerde zij de campagne #meervrouwopstraat en riep zij steden en gemeenten op om deze ongelijkheid 
weg te werken en meer vrouwen de erkenning te geven die ze verdienen. 
Als gemeentebestuur hebben wij een voorbeeldfunctie wanneer het gaat over de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen. Iets kleins zoals een straatnaam kan hiertoe bijdragen. Daarom wil de Groenfractie de gemeenteraad 
oproepen om er principieel mee akkoord te gaan om bij de eerstvolgende vijf naamgevingen van pleinen, straten of 
gebouwen de naam van een vrouw te gebruiken die iets voor Herk heeft betekend. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende het antwoord geformuleerd door schepen Gruyters, schepen van cultuur namens de meerderheid: 
Het is lovenswaardig om de keuze van straatnamen te vervrouwelijken, maar dit is niet zo eenvoudig omdat er nu 
eenmaal in een kleinere gemeente niet zo veel vrouwen zijn waarnaar gerefereerd kan worden. Daarom wel 
akkoord met het principe, maar de stelling dat de eerstvolgende 5 straatnamen vrouwen moeten zijn, is niet 
verantwoord. 
Raadslid Gunter De Ryck gaat akkoord met de herformulering van artikel 1 van het ingediende agendapunt naar 
streven naar meer genderevenwicht bij toekomstige naamgevingen aan straten, pleinen of plaatsen met een 
openbare functie. 
Overwegende dat het voorstel van beslissing dan ook als volgt wordt geherformuleerd: 
 
oorspronkelijk voorstel van beslissing: 
Artikel 1. 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord om bij de eerstvolgende vijf naamgevingen aan straten, pleinen of 
plaatsen met een openbare functie de naam van een vrouw te gebruiken; 
Artikel 2. 
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om te streven naar een genderevenwicht bij toekomstige naamgevingen aan 
straten, pleinen of plaatsen met een openbare functie; 
Artikel 3. 
De gemeenteraad maakt deze principiële beslissing over aan de cultuurraad zodat zij hiermee rekening kunnen 
houden bij de advisering over toekomstige namen van straten of pleinen. 
  
te wijzigen naar: 
Artikel 1. 
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om te streven naar een genderevenwicht bij toekomstige naamgevingen aan 
straten, pleinen of plaatsen met een openbare functie. 
Artikel 2. 
De gemeenteraad maakt deze principiële beslissing over aan de cultuurraad zodat zij hiermee rekening kunnen 
houden bij de advisering over toekomstige namen van straten of pleinen. 

Wettelijke motivering 

Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare 
wegen en pleinen. 
 
Stemming: 
Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen. 
 
Beslissing: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om te streven naar een genderevenwicht bij toekomstige naamgevingen aan 
straten, pleinen of plaatsen met een openbare functie. 
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Artikel 2. 
De gemeenteraad maakt deze principiële beslissing over aan de cultuurraad zodat zij hiermee rekening kunnen 
houden bij de advisering over toekomstige namen van straten of pleinen. 
 

12 Bijkomend agendapunt Groen: Inventarisatie van het potentieel aan 
hernieuwbare energie door Nuhma. 

Feiten en context 

Met Groen steunen we voluit de klimaatambities van Herk-de-Stad. We zullen toezien op de uitvoering van het pas 
goedgekeurde klimaatplan en we hopen dat onze gemeente er bij elke beslissing rekening mee zal houden. 
Bovendien moeten er nog veel maatregelen komen die echt impact hebben. 
Onze gemeente (geen enkele gemeente of overheid) kan niet alleen deze ambitieuze klimaatdoelstellingen behalen. 
Toch is het levensnoodzakelijk voor ons als mensen op deze veranderende planeet dat we de klimaatverandering 
proberen te stoppen en de gevolgen van die klimaatverandering proberen op te vangen. 
Groen roept iedereen op om mee te werken en de gemeente te helpen: van de terecht ongeruste jongeren tot onze 
grootouders voor het klimaat, van verenigingen en consumenten tot onze ondernemers en landbouwers... Samen 
aan de slag voor een echt klimaatbeleid! 
Groen wil vandaag een concreet voorstel doen. Onze gemeente moet zo snel mogelijk een aantal essentiële 
stappen zetten. De goede voornemens en theoretische maatregelen in het klimaatplan volstaan niet. We moeten 
komen tot concrete acties die we in de loop van de volgende jaren echt uit zullen voeren. Acties met echte impact. 
Een van die belangrijke stappen is het volop investeren in hernieuwbare energie. Onze gemeente moet dat zelf 
doen in eigen patrimonium (in het plan staat 30% in de loop van de volgende jaren, maar dat mag ook meer zijn), 
maar moet ook burgers en doelgroepen overtuigen om dat ook te doen. 
Groen stelt voor dat Herk-de-Stad onmiddellijk de vraag stelt aan de Nutsbedrijven houdstermaatschappij (NUHMA) 
om, in samenwerking met de provincie, een grondige inventarisatie te doen van het potentieel voor hernieuwbare 
energie in onze gemeente, zodat de volgende vragen een antwoord kunnen krijgen: 

• Hoeveel daken van woningen, gebouwen, bedrijven... zijn beschikbaar om PV-panelen en zonneboilers te 
plaatsen? 

• Wat is het potentieel voor windturbines (grote en middelgrote)? We willen graag weten wat er kan en wat er 
haalbaar is, gezien alle strenge wetgeving i.v.m. afstandsregels, open ruimte, natuur, enzovoort die van 
toepassing is. 

• Wat zijn andere mogelijkheden in onze gemeente voor echte hernieuwbare energie (we willen niet beginnen 
aan de discussie over vergisting van afval op landbouwbedrijven, dat hebben we al gehad)? We denken 
dan aan waterkracht, bodemwarmte... 

• Wat is er mogelijk i.v.m. het hergebruik van warmte (of koude) afkomstig van bedrijven in Herk-de-Stad? 
Deze inventarisatie en de antwoorden op voorgaande vragen moeten dan duidelijk maken welke concrete projecten 
haalbaar zijn en hoe NUHMA als Limburgs klimaatbedrijf deze projecten kan faciliteren, mét participatie van de 
burgers van het nieuwe klimaatfonds ECO2050. 
We vragen dat Herk-de-Stad de officiële vraag stelt aan NUHMA om i.s.m. de provincie dit concreet onderzoek te 
voeren. Onze gemeente is aandeelhouder en dus klant van NUHMA. Daarnaast oefent een Herkse schepen de taak 
van voorzitter uit bij NUHMA. Dit is dus een erg logische vraag. 
We hebben sterke partners, we moeten daar een beroep op doen. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de toelichting gegeven door schepen Mark Vanleeuw: 
Overwegende dat bij raadsbesluit van 8 oktober 2018 de ontwerpteksten samenwerkingsovereenkomst en recht van 
opstal 'Zonnedaken delen van Nuhma/Vito' werden goedgekeurd; 
Uiteindelijk is gebleken dat wegens onvoldoende draagkracht van de nieuwe sporthal enkel het dak van De 
Markthallen in aanmerking komt. Dit dak zou een rendement geven 33,8kWp. 
Nuhma stelt een minimum rendement voorop van 40kWp vandaar dat het dak ook uit de running valt. 
In het klimaatactieplan wordt de realisatie voorgesteld van 4 installaties van 25kWp. 
Op 4 oktober 2019 lanceerde Nuhma een open oproep aan de gemeenten om locaties aan te melden voor 
zonnepanelen mn: 
- grote daken met voldoende draagkracht 
- plassen of meren 
- marginale gronden zoals bijvoorbeeld bermen 
Dit wordt nu onderzocht. 
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Wat de plaatsing van zonneboilers betreft is geen hoofdprioriteit. 
Ook de plaatsing van windmolens wordt momenteel bekeken aangezien de capaciteit van de windmolens wel 
degelijk wordt opgedreven. De windmolens zullen van 120 naar 150 à 210 meter gaan en momenteel is een 
particulier de mogelijkheid aan het bekijken tot plaatsing van een windmolen. 
De vragen naar Nuhma voor hernieuwbare energie en het hergebruik van warmte in Herk-de-Stad behoort tot de 
takenpakket van Nuhma en er zal worden op toegekeken dat deze worden uitgevoerd. 
 
Stemming: 
Met 6 stemmen voor (Lo Guypen, Wim Berden, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck), 16 
stemmen tegen (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, 
Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van 
Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Ludo Knaepen) 
 
Beslissing: 
 
De vraag om aan NUHMA de opdracht te geven om, in samenwerking met de provincie Limburg, een grondig 
onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor hernieuwbare energie en het hergebruik van warmte in 
Herk-de-Stad werd verworpen. 
 

13 Bijkomend agendapunt N-VA: Sterilisatie en castratie van verwilderde 
katten en huiskatten. 

Feiten en context 

Reeds verschillende jaren doet Herk-de-Stad een beroep op het dierenasiel van Sint-Truiden om een oplossing te 
bieden voor de sterilisatie en castratie van verwilderde katten.  Wij juichen dit initiatief uiteraard toe maar moeten 
vaststellen dat het in de praktijk niet altijd goed functioneert. 
Via een concreet geval wil ik de werking even onder de loep nemen. 
In oktober 2019 wordt er via de dienst leefmilieu een aanvraag ingediend voor het castreren/steriliseren van “vier” 
kittens die een product zijn van een liefdevolle verhouding van twee wilde katten.  
De aanvraag werd genoteerd en zou behandeld worden.  Na meer dan een maand wachttijd zonder nieuws neemt 
men terug contact op met de dienst en krijgt men een datum te horen wanneer de vangkooien zouden geplaatst 
worden.  Op de afgesproken datum medio december 2019 komt er echter niemand opdagen.  Men blijft wachten 
maar …… tevergeefs.  Stilaan worden de kittens kloeker en durven ze al wat dichter bij de woning te  komen en de 
bewoners besluiten om te trachten de kittens te vangen en ze op eigen kosten te laten behandelen.  Men komt niet 
in aanmerking voor de premie van 25,00 en/of 15,00 € voor de behandeling van huiskatten.  
Het oudere koppel loopt nog steeds vrij rond. 
Dit lijkt me niet de juiste aanpak om dit probleem de wereld uit te helpen.  Daarom mijn vraag om de aanpak te 
verbeteren. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de toelichting gegeven door schepen Guido Ector: 
Het is zo dat wij meewerken aan de bevordering van sterilisatie en castratie van huiskatten door de organisatie van 
de 'Valentijnsactie' die ook dit jaar werd goedgekeurd voor de periode van 14 februari 2020 tot 15 september 2020 
bij beslissing van het cbs van 3 februari 2020. 
Deze Valentijnsactie biedt een tussenkomst van 25 euro bij sterilisatie van een kat en 15 euro bij castratie van een 
kater. 
Voor de sterilisatie en castratie van zwerfkatten hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met het dierenasiel 
van Sint-Truiden. Deze samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten met verschillende gemeentes en de 
uitvoering gebeurt voornamelijk door vrijwilligers wat een grote werkdruk betekent. 
De wijziging van de uitvoeringstermijn voor de sterilisatie en castratie van zwerfkatten van twee maanden naar één 
maand is niet bespreekbaar en zal ook niet op vraag van 1 gemeente  bespreekbaar worden.  
 
Stemming: 
Met 2 stemmen voor (Danny Jamers, Johny Franssen), 16 stemmen tegen (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke 
Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon 
Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Ludo Knaepen), 4 
onthoudingen (Lo Guypen, Wim Berden, Tim Raskin, Gunter De Ryck) 
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Beslissing: 
 
De vraag om de uitvoeringstermijn in de samenwerkingsovereenkomst met het dierenasiel van Sint-Truiden te 
wijzigen van 2 maanden naar 1 maand werd verworpen. 

Motivering onthouding 

Fractieleider Lo Guypen wenst de onthouding namens de fractie NIEUW niet te motiveren. 
________ 

Onafhankelijke raadsleden Wim Berden en Tim Raskin wensen hun onthouding niet te motiveren. 
__________ 

Fractieleider Gunter De Ryck wenst de onthouding van de fractie Groen niet te motiveren. 
_________ 

 
 

14 Bijkomend agendapunt N-VA: Fietsstraat Beckersvaart. 

Feiten en context 

Tijdens de gemeenteraad van 09 december 2019 hebben we gesproken over de aanleg van de Beckersvaart als 
fietsstraat.  Bij het behandelen van dit agendapunt heb ik aan de heer Mark Vanleeuw gevraagd om rekening te 
houden met het broedseizoen.  Hij vond dit een vanzelfsprekend gegeven dat men in zo een gevoelig gebied 
rekening hield met deze vraag. 
Onze verwondering is dan ook groot om in de 3540 te lezen dat de werken zullen aanvangen op 16 maart 2020 en 
zullen eindigen midden mei..  Laat het broedseizoen nu net beginnen op 15 maart en eindigen eind juni.  De werken 
worden dus uitgevoerd “pal in het broedseizoen”. 
In zijn aanbevelingen aan het “Delta Life plan” zegt CBS nog dat men rekening moet houden met het broedseizoen. 
Zelf moeten zij er geen rekening mee houden.  
Heeft het CBS in deze dan geen voorbeeldfunctie of is het eerder een kwestie van luister naar onze woorden maar 
kijk niet naar onze daden? 
Waarschijnlijk zal er niets meer kunnen gebeuren aan de begindatum maar we zouden toch graag willen weten wie 
hier het licht op groen heeft gezet en waarom er net in deze periode gewerkt wordt. 

Inhoudelijke motivering 

Gelet op de toelichting gegeven door schepen Mark Vanleeuw: 
Laten we even terug gaan in de geschiedenis van dit dossier: 
- juni 2019: principieel akkoord tot aanleg fietsstraat Beckersvaart 
- 19 september 2018: plan van de bestaande toestand van de Beckersvaart na de principebeslissing  
- 24 september 2018: voorontwerp 
- 18 februari 2019: ontwerp  (aanpassing sluizen) 
- 30 april 2019: afgewerkt plan 
- 20 mei 2019: vergunningsaanvraag 1 jaar na de principebeslissing 
- 16 december 2019: aflevering vergunning fietsstraat (7 maanden na aanvraag) 
Er werd een aanbesteding gedaan waarbij de offertes op 23 augustus 2019 moesten binnen zijn. De 
verbintenistermijn liep tot 21 december 2019. 
Uiteindelijk liep de termijn tot eind februari 2020 om te gunnen. 
De bouwvergunning met een aantal voorwaarden werd afgeleverd met alle mogelijke adviezen. Het betreft hier 
werken die enkel werken aan de bovenbouw betreffen die snel en vlot zullen verlopen en zullen weinig tot geen 
kapwerken gebeuren in de gehele zone. 
Gezien de calvarieberg die dit dossier heeft doorlopen en de aanbesteding die werd gedaan zullen de werken 
worden aangevat vanaf 15 maart tot 15 mei volgens de afgeleverde vergunning met alle respect voor de vogels in 
het broedseizoen. 
 
Stemming: 
Met 3 stemmen voor (Lo Guypen, Danny Jamers, Johny Franssen), 17 stemmen tegen (Bert Moyaers, Mark 
Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, 
Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, 
Tim Raskin, Ludo Knaepen), 2 onthoudingen (Wim Berden, Gunter De Ryck) 
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Beslissing: 
 
De vraag om de aanvang van de werken uit te stellen tot augustus 2020 om alzo de vogels in het reeds erg 
beproefde natuurgebied de kans te geven om in alle rust eieren te leggen en te broeden werd verworpen. 

Motivering onthouding 

Onafhankelijk raadslid Wim Berden verantwoordt zijn onthouding als volgt: 
Ik begrijp dat we nu niet meer terug kunnen. Ik betreur alleen dat er geen rekening mee gehouden werd bij het 
afleveren van de omgevingsvergunning. 

___________ 
Fractieleider Gunter De Ryck wenst de onthouding van de fractie Groen niet te motiveren. 

___________ 
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