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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 21 december 2020

In opdracht:

Zitting van 21 december 2020

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

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

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi 
Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, Michel 
Laenen, Raadsleden

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Verontschuldigd Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim Raskin, Raadsleden

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Opheffingsbesluit reglementen.

Feiten en context
Overwegende dat naar aanleiding van de opmaak en de lancering van de nieuwe website de hierop gepubliceerde 
reglementen grondig werden gescreend;
Overwegende de vaststelling dat een aantal reglementen volledig in onbruik, niet langer gekend of de beoogde 
doelstellingen niet meer actueel of accuraat zijn;
Overwegende dat het bestuur haar gemeentelijke reglementen als beleidsinstrumenten inzet en niet de intentie 
heeft om reglementen in stand te houden zonder enige maatschappelijke waarde;
Overwegende het voorstel van het M-team zoals geformuleerd in haar zitting van 28 oktober 2020 betreffende 
reglementen die in aanmerking komen voor actualisering dan wel opheffing;

Inhoudelijke motivering
Overwegende dat het voorstel voor de dienst communicatie volgende reglementen op te heffen:
-gemeentelijk politiereglement van 8 mei 1979 op de aanplakkingen:
Dit reglement kan worden opgeheven gezien dit reglement werd gecapteerd in de codex politieverordeningen zoals 
goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 oktober 2016 en 8 april 2019;
-gemeentelijk reglement op het gebruik van gemeentelijke aanplak- en infoborden van 14 april 1997:
De verbodsbepalingen in dit reglement zijn vervangen door bepalingen in de codex politieverordeningen zoals 
goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 oktober 2016, zoals vervangen door de codex politieverordeningen van 8 
april 2019;
De overige bepalingen kunnen worden opgeheven gezien het feit dat de aanplakborden niet langer op de 
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genoemde plaatsen zijn opgesteld noch actief worden gebruikt. Vanaf de overschakeling op digitale 
informatieborden dient dit reglement te worden geactualiseerd;
-retributiereglement op de verkoop van pins van 12 mei 2014:
Dit reglement kan worden opgeheven omdat deze actie kaderde in de branding en promotie van het nieuwe 
gemeentelijke logo. Overwegende dat dit nieuwe logo intussen voldoende geïdentificeerd wordt met de gemeente 
Herk-de-Stad zodat de verkoop van pins niet langer vereist is voor de kenbaarmaking ervan;
 
Overwegende dat voor de dienst leefmilieu wordt voorgesteld volgende reglementen op te heffen:
-Politiereglement van 29 juni 1965 betreffende het verplicht afsluiten van weiden langs waterlopen en grachten: Dit 
politiereglement is volledig in onbruik; Het politiereglement is niet meer aangepast aan de hogere wetgeving.
-Politiereglement van 9 oktober 1989 betreffende het binnenbekken van het wachtbekken van het Schulensbroek:
Betreft een politiereglement dat werd geïntegreerd en voor het grootste deel vervangen door bepalingen in de 
politiecodex van 31 oktober 2016 zoals vervangen door de codex politieverordeningen van 8 april 2019, deel III.
-Reglement van 8 april 1991 tot regeling van de subsidies aan de landbouwers van de gemeente voor de 
verbetering van de grond- en voederkwaliteit: 
Overwegende dat deze subsidie, die voorziet in een tussenkomst in de kosten van grond- en voederstalen, 
gedurende jaren budgettair niet meer voorzien was en in onbruik is geraakt wordt voorgesteld dit reglement op te 
heffen;
 
Overwegende dat voor de dienst omgeving wordt voorgesteld volgend reglement op te heffen:
-Reglement van 14 maart 1994: huisvestingsreglement van toepassing op woongelegenheden bedoeld in artikel 
102 burgerlijk wetboek:
Vervangen door de acties van de projectvereniging WWL;
-Reglement van 14 mei 2012 op het kampeerautoterrein van Herk-de-Stad:
Dit politiereglement werd integraal opgenomen in de politiecodex zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 
april 2019 deel III;
-Reglement van 14 december 2009 op het toekennen van huisnummers:
Dit reglement is niet meer conform de samenwerkingsovereenkomst BEST-Adress (kopie in de bijlage) en de 
huidige werkwijze die hierop geënt werd. Het reglement is in onbruik gezien de omzendbrief van binnenlandse 
zaken.

Overwegende dat voor de dienst welzijn wordt voorgesteld volgend reglement op te heffen:
- Reglement van 8 februari 2010 betreffende de toekenning van een sociaal-pedagogische en medisch sociale 
toelage: Dit reglement wordt niet meer toegepast.
- Reglement van 8 februari 2010 betreffende de toekenning van een tussenkomst in water- en elektriciteitsverbruik: 
Dit reglement wordt niet toegepast.

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 het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
De gemeenteraad beslist over te gaan tot de opheffing van volgende reglementen:

-gemeentelijk politiereglement van 8 mei 1979 op de aanplakkingen
 
-gemeentelijk reglement van 14 april 1997 op het gebruik van gemeentelijke aanplak- en infoborden
 
-retributiereglement van 12 mei 2014 op de verkoop van pins
 
-Politiereglement van 29 juni 1965 betreffende het verplicht afsluiten van weiden langs waterlopen en grachten
 
-Politiereglement van 9 oktober 1989 betreffende het binnenbekken van het wachtbekken van het Schulensbroek
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-Reglement van 8 april 1991 tot regeling van de subsidies aan de landbouwers van de gemeente voor de 
verbetering van de grond- en voederkwaliteit
 
-Reglement van 14 maart 1994: huisvestingsreglement van toepassing op woongelegenheden bedoeld in artikel 
102 burgerlijk wetboek
 
-Reglement van 14 mei 2012 op het kampeerautoterrein van Herk-de-Stad
 
-Reglement van 14 december 2009 op het toekennen van huisnummers
 
-Reglement van 8 februari 2010 betreffende de toekenning van een sociaal-pedagogische en medisch sociale 
toelage
 
-Reglement van 8 februari 2010 betreffende de toekenning van een tussenkomst in water- en elektriciteitsverbruik
 
Artikel 2.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan het secretariaat.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Algemeen Directeur

Lore Michiels
W.g. Voorzitter

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 21 december 2020
In opdracht:
Nathalie Creten
Algemeen Directeur

Lore Michiels
Voorzitter
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