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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 18 februari 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

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

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

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd  

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Allerlei 

1 Hoorzitting mbt leegstand Rummenweg 28 

XXX en XXX hebben zich in het kader van het hoorrecht aangeboden om 16u30 m.b.t. het leegstandsdossier van 
Rummenweg 28.  
 

2 17u Toelichting door Belfius van financieel profiel gemeente 

Verslag 

3 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

4 Bestelaanvragen 

Het college aanvaardt de bestelaanvragen 2019/192, 2019/205, 2019/206, 2019/226, 2019/235, 2019/236, 
2019/240, 2019/242, 2019/208, 2019/211 en 2019/212 en 2019/232, opgemaakt door de dienst Financiën. 
 

Bestelbonnen 

5 Bestelbonnen 

Het college aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/184 tot en met 2019/231, opgemaakt door de 
dienst Financiën.  
 

Aanrekeningen 
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6 Aanrekeningen 

Het college aanvaardt aan de aanrekeningen genummerd van 2018/4773 tot en met 2018/4786, 2018/196 tot 
en met 2018/199, 2019/134 tot en met 2019/194, 2019/5 tot en met 2019/7, opgemaakt door de dienst 
Financiën. 
 

Financiën 

7 Uitbetaling mantelzorgtoelage vierde kwartaal 2018 

De lijst voor uitbetaling van de mantelzorgtoelage in het vierde kwartaal 2018 voor een bedrag van 3.315 euro wordt 
goedgekeurd. 
 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

8 Intrekken van het planologisch attest afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen dd.26/03/2018 om de uitbreiding van een 
paardenhouderij op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 
sectie B perceel 75E en 75F ter plaatse Grote Kruisstraat 2 te 3540 
Herk-de-Stad te garanderen. 

Het planologisch attest afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 26 maart 2018 aan XXXX 
om de uitbreiding van de paardenhouderij op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie B perceel 75E 
en 75F in de Grote Kruisstraat 2 in Herk-de-Stad te garanderen wordt ingetrokken. 
 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor XXX op een perceel met 
kadastrale gegevens 71024, sectie A, perceel 229D ter plaatse 
Industrieweg 1303 aan XXXX  

De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een inrichting klasse 2 ingediend door XXX voor XXX, gelegen 
Industrieweg 1303 te 3540 Herk-de-Stad op een perceel met kadastrale gegevens Afdeling 71024, sectie A, perceel 
229D ter plaatse Industrieweg 1303, wordt afgeleverd aan XXX. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van 
titel II van het VLAREM zijn van toepassing. 
 

10 Aktename van een melding voor het plaatsen van een ondergrondse 
propaangastank van 2750 liter op een perceel met kadastrale gegevens 
Afdeling 71024, sectie C, perceel 370G, ter plaatse Jodestraat 14 te 
3540 Herk-de-Stad aan XXX 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door XXX voor het plaatsen van 
een ondergrondse propaangastank van 2750 liter, gelegen in de Jodestraat 14 in Herk-de-Stad. 
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11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
eengezinswoning, afbraak van stallen en aanleg van een vijver op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 71051, sectie C, nr 749T, 
749V, ter plaatse Steenweg 102 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning, afbraak van stallen en aanleg van een 
vijver op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71051 sectie C perceel 749T en 749V aan de Steenweg 
102 in Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 

12 Advies bij een omgevingsvergunning provinciaal project op de 
percelen met kadastrale gegevens 71012, sectie A, percelen 160H, 
160K, 160L, 156L, 156M, 156N,  ter plaatse Vroentestraat 1 op naam van 
XXX 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies voor hernieuwing van het bestaande 
dierenbedrijf op naam van XXX. 
 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het beperkt vellen van 
bomen op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie 
A, nr 447V, ter plaatse Stevoortweg 52 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het vellen van bomen op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie 
A perceel 447V ter plaatse Stevoortweg 52 in Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

TD-P 

14 Ter agendering op de gemeenteraad van maart 2019: 
Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's opdracht 
“Architectuuropdracht voor de renovatie van het oude politiegebouw 
tot een Nieuw Administratief Centrum ” 

Dit agendapunt werd verdaagd 

TD-U 

15 Ter agendering op de GR van maart 
aankoop duurzame werkkledij 2019 (3 X verlengbaar) - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2018-6936 

De goedkeuring en lastvoorwaarden voor de aankoop van duurzame werkkledij 2019 wordt geagendeerd op de 
gemeenteraad van maart. 

Mobiliteit 

16 Standpuntbepaling Pater Vanwingplein 

Dit agendapunt werd verdaagd 

Vrije Tijd 
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Bibliotheek 

17 Levering van boeken en digitale media 2019 - 2022 - Goedkeuring 
starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - 7812 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht 'Levering van boeken en 
digitale media 2019 - 2022' wordt opgestart. 
 

Interne zaken 

ICT 

18 Ter agendering op de gemeenteraad 
Migratie servers stadsbestuur en OCMW naar een gemeenschappelijk 
platform in een managed datacenter. 

De migratie van de servers van het stadsbestuur en OCMW naar een gemeenschappelijk platform in een managed 
datacenter wordt geagendeerd op de gemeenteraad van maart.  

19 Update financiële softwaretoepassing in het kader van de BBC 2020 

De upgrade van de financiële software volgens offerte LC/CS005449 naar het pakket BBC2020 voor geïntegreerd 
gebruik binnen het stadsbestuur, OCMW en AGB Herk-de-Stad wordt goedgekeurd. 
 

Staf 

Communicatie 

20 Goedkeuring teksten en lay-out 3540 

De ontwerpteksten voor de 3540 maart-april worden aanvaard en het schepencollege geeft de opdracht voor het 
drukken van 5900 exemplaren en het verspreiden van de 3540. 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

21 Bezwaar tegen leegstandsheffing - Afdeling 1, sectie C, perceelnummer 
115H2 

Het college van burgemeester en schepenen acht het bezwaarschrift ongegrond. 

Personeel 

22 Aanwerving 2 VTE technisch beambte groendienst in contractueel 
verband met een contract onbepaalde duur en een prestatieverhouding 
van 38/38. 

XXX, geslaagd voor het aanwervingsexamen van technisch beambte groendienst, wordt aangeworven als technisch 
beambte groendienst (inzet binnen de klusjesdienst) – niveau Ev – met ingang van 1 april 2019, met een contract 
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voor onbepaalde duur  en met een prestatieverhouding van 38/38. XXX, geslaagd voor het aanwervingsexamen van 
technisch beambte groendienst, aan te werven als technisch beambte groendienst – niveau Ev – met ingang van 1 
april 2019, met een contract voor onbepaalde duur  en met een prestatieverhouding van 38/38. 
 

23 Aanwerving deskundige burgerzaken in contractueel verband met een 
voltijds contract voor onbepaalde duur. 

XXX, in het bezit van een bachelordiploma en geslaagd voor de selectieprocedure voor de functie van deskundige 
burgerzaken, wordt aangeworven als deskundige burgerzaken, rang Bv en wedde B1-B3 - met een contract voor 
onbepaalde duur en met een prestatieverhouding van 38/38. 
 

24 Aanwerving begeleidster buitenschoolse kinderopvang (19/38) met een 
vervangingsovereenkomst. 

XXX, in het bezit van het certificaat begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang, wordt aangeworven als begeleider 
buitenschoolse kinderopvang/opvoeder A3 met een prestatieverhouding van 19/38 vanaf  1 maart 2019 met een 
vervangingscontract voor de duur van de verdere afwezigheid wegens werkverwijdering en bevallingsverlof van 
XXX. 
 

25 Aanwerving medewerker jeugd (19/38) met een contract bepaalde duur. 

XXX wordt aangeworven als medewerker jeugd met een prestatieverhouding van 19/38, met ingang van 1 maart 
2019 tot 16 februari 2020. 
 

26 Vacant verklaring van de contractuele functie van medewerker 
secretariaat te begeven via aanwerving. 

Bij het stadsbestuur van Herk-de-Stad wordt per 1 mei 2019 de in de personeelsformatie voorziene betrekking van 
medewerker vacant te verklaren voor de contractuele functie van medewerker secretariaat, rang Cv en wedde C1-
C3. 
  

27 Definitieve functiewijziging van beambte groendienst naar beambte 
dienstencentrum. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de definitieve functiewijziging voor XXX van beambte 
groendienst (19/38) naar beambte dienstencentrum/onderhoud (19/38). 
 
 

28 Ter agendering op de gemeenteraad en de OCMW-raad 
Goedkeuring gezamenlijk organogram gemeente en OCMW Herk-de-
Stad 

Dit agendapunt werd verdaagd 
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Meldingen 

29 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt akte van verslagen en briefwisseling. 

30 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het schepencollege neemt kennis van de data van vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

 

 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Waarnemend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


