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Besluitenlijst 

college van burgemeester en schepenen 
 

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 

 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 07 januari 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 Verdeling van de bevoegdheden van het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

 
De bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen wordt als volgt verdeeld: 
 

Bert Moyaers (sp.a)  
Burgemeester 
Algemene administratie, Financiën, Justitie, Politie, Brandweer, Privaat patrimonium, Personeel en 
Erediensten. 

 
Mark Vanleeuw (Open VLD) 
1e schepen: Schepen van Openbare werken, Mobiliteit en Communicatie 

 

Marijke Berden (CD&V) 
2e Schepen: Woonbeleid, Sociale zaken, Toerisme en Burgerzaken 

 

Gert Vandersmissen (Open VLD) 
3e Schepen: Sport, Bibliotheek en Lokale economie 
 
Guido Ector (sp.a) 
4e Schepen: Jeugd, Leefmilieu, Onderwijs en Internationale samenwerking 

 
Bart Gruyters (CD&V) 
5e Schepen: Cultuur, Ruimtelijke Ordening en Sociale bijstand 

 
Bestelaanvragen 

 
2 Bestelaanvragen 

 

Het college aanvaardt de bestelaanvragen 2018/1805 en de bestelaanvragen genummerd van 2018/1814 en 
2018/1817, opgemaakt door de dienst Financiën. 

 

Bestelbonnen 

 
3 Bestelbonnen 
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Het college aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2018/1777 tot en met 2018/1786 en genummerd van 
2019/25 tot en met 2019/27, opgemaakt door de dienst Financiën.  

 

Aanrekeningen 

 
4 Aanrekeningen 

 

Het college aanvaardt aan de aanrekeningen genummerd van 2018/4234 tot en met 2018/4365, opgemaakt 
door de dienst Financiën. 

 

Financiën 
 

5 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan 
huis verspreiding van niet-redactioneel drukwerk. 
Kwartaal 3 - 2018 

 
De ontwerpkohieren van de gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan huis verspreiding 
van niet- redactioneel drukwerk voor het dienstjaar 2018 wat betreft kwartaal 3 (van week 27 tot en met week 39) 
wordt vastgesteld op 45 artikels voor de som van 18.953,61 en uitvoerbaar verklaard. 

 

 
6 Urnengrafconcessie 
 
Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schakkebroek wordt 
toegestaan voor begraving van XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan 
XXX. 
 

7 Urnengrafconcessie 

 
Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schakkebroek wordt 
toegestaan voor begraving van XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan 
XXX. 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 2 
bebouwde percelen in 2 percelen voor open bebouwing en 2 percelen 
voor halfopen bebouwing na het slopen van de bestaande constructies 
op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1, sectie C, nr 53/2B2 
en 53/2C2, ter plaatse Sint-Truidersteenweg 28 en 32 aan XXX 

 
De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

Vrije Tijd 

Jeugd 

9 Fuifaanvraag Pré X-MOS fuif - Amandinazaal, Schakkebroek - 12 
januari 2019 

 
Het college stemt onder voorwaarden in met de organisatie van de Pré X-MOS fuif, een fuif in de Amandinazaal in 
Schakkebroek op 12 januari 2019 vanaf 20:00 uur tot 04:00. Er wordt een afwijking verleend op de 
Vlaremwetgeveing. 
 
 
 

Staf 
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Secretariaat 

10 Annulatie kienspelvergunning 

 
De kienspelvergunning toegekend aan XXX voor zondag 27 januari 2019 wordt geannuleerd. 
 

11 Kienspelvergunning 

 
Voor de organisatie van een kienavond op zondag 27 januari wordt een kienspelvergunning verleend. 

 

Personeel 

 
12 Aanduiding vrijwilligers voor begeleiding activiteiten in het 

dienstencentrum ‘De Cirkel’. 

 
Voor de begeleiding van activiteiten in De Cirkel duidt het college vrijwilligers aan. Er wordt een vergoeding 
uitgekeerd. 
 

13 Aanwerving deskundige logistiek, veiligheid & preventie in 
contractueel verband met een voltijds contract voor onbepaalde duur. 

 
XXX wordt aangeworven als deskundige logistiek, veiligheid & preventie, rang Bv en wedde B1-B3. 
 

14 Vaststelling disponibiliteit van rechtswege wegens ziekte met ingang 
van 10 januari 2019 en toekenning van een wachtwedde. 

 
XXX wordt met ingang van 10 januari 2019 van rechtswege in disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit gesteld 
wegens uitputting van de verworven ziektekredietdagen. 

 

Meldingen 

 
15 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

Het schepencollege neemt akte van verslagen en briefwisseling. 

 

16 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 


