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Besluitenlijst 

college van burgemeester en schepenen 
 

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 

 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 14 januari 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Guido Ector, Schepenen 

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

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Gert Vandersmissen, Schepen 

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Afwezig 
 

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Allerlei 

 
1 Toelichting pluviale overstromingskaarten - juridische verankering 

vergunningsbeleid 

 
Verslag 

 
2 Goedkeuring verslag 

 

Het verslag van de vergadering van 7 januari 2019 wordt zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

 
3 Bestelaanvragen 

 

Het college aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2018/1821, opgesteld door de dienst Financiën. 
 

Bestelbonnen 

 
4 Bestelbonnen 

 
Het college aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/28 tot en met 2019/50, opgesteld door de 
dienst Financiën. 

 

Aanrekeningen 

 
5 Aanrekeningen 

 

Het college aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2018/4368 tot en met 2018/4476, opgesteld door de 
dienst Financiën. 

 

Financiën 

 
6 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: Goedkeuring 

rekening 2016 en jaarverslag 2016 Autonoom Gemeentebedrijf Herk- 
de-Stad 
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Het college agendeert de goedkeuring van de rekening en jaarverslag 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Herk-de-Stad op de gemeenteraad van februari. 
 

7 Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek: uitbetaling 3de voorschot van 
de bijkomende financiering voor restauratiewerken aan de O.L.V. 
Geboortekerk Berbroek. 

 
Er wordt akkoord gegaan met de uitbetaling aan kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek van het 3de voorschot van 
de bijkomende financiering van de restauratiewerken aan de O.L.V. Geboortekerk Berbroek en dit voor een bedrag 
van 2.653,86 euro. 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

8 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. - Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels December 2018 

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het maandoverzicht van de stedenbouwkundige 
uittreksels van december 2018 

 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en 
uitbreiden van een eengezinswonng op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71024, sectie A, nr 551F2 en 551R, ter plaatse 
Keernestraat 36 aan XXXX 

 
De omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan XXXX. 
 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
lichtreclame op de achtergevel van het bedrijf van LASE op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie A, nr 341H, ter 
plaatse Industrieweg 1092 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

 
De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
ééngezinswonng op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71024, sectie C, nr 934Y2 en 934Z2, ter plaatse Terbermenweg 57 te 
3540 Herk-de-Stad aan XXX.. 

 
Dit punt werd verdaagd. 

 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
eengezinswoning met carport op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71051, sectie B, nr 323L, ter plaatse Sint-Jorislaan 1 te 3540 
Herk-de-Stad aan XXX. 

 
De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

13 Bevestiging van een advies in functie van het beroep ingediend door 
de aanvrager tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor 
het bouwen van een carport op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 2, sectie A, nr. 580E2, ter plaatse Dreefstraat 31 aan XXX. 

 
Dit punt werd verdaagd 
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14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
ééngezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71012, sectie A, nr 436D, ter plaatse Kasteelstraat 20 te 3540 Herk-de- 
Stad aan XXX 

 
De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning voor afbreken van een deel 
van een bestaande stockplaats voor meubelen op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie A, perceel 450V2, 450Z2, ter 
plaatse Stevoortweg 17 aan XXX 

 
De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX.  

 
16 Afleveren van een omgevingsvergunning voor regularisatie van de 

wijziging en uitbreiding van een eengezinswoning en een bijgebouw op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie C, perceel 
126S, ter plaatse Sint-Truidersteenweg 89 aan XXX. 

 
De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden aan XXX. 
 

17 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en 
uitbreiden van een bestaande woning op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 1, sectie C, nr 908v, ter plaatse Smolderstraat 136 
aan XXX 

 
De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

TD-P 

 
18 Bespreking vraag bijkomend ereloon XXX: dd. 14.07.2018 - 

dd. 9.12.2018 Behandeling nota TD - planning dd. 10.12.2018 

 
Het definitief toe te kennen ereloon wordt berekend en beoordeeld bij het afsluiten van het 
project. 
 

TD-U 

 
19 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: Verlenging 

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

 
De verlenging van het samenwerkingscharter met de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg wordt 
geagendeerd op de gemeenteraad van februari. 
 

20 Ter agendering van de gemeenteraad van februari 2019: Verlenging 
overeenkomst lokale diensteneconomie (De Winning - vzw Werkkans) 

 
De verlenging van de overeenkomst met het project Lokale Diensteneconomie van “De Winning- vzw Werkkans” 
wordt geagendeerd op de gemeenteraad van februari.  

 
21 Ter agendering op de gemeenteraad onderhoudswerken 2019 - aanleg 

wegverharding in getrommelde en gekliefde betonstraatstenen 
Gasterbosstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2018-7641 

 
Dit punt werd verdaagd 

 

22 Onderhoud plantsoenen 2018 - Goedkeuring eindafrekening en 
voorlopige en definitieve oplevering - 2017-6380 
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Het college keurt de eindafrekening voor de opdracht “Onderhoud plantsoenen 2018”, opgesteld door de 
Technische Dienst – Uitvoering goed. De werken hebben 41.686,75 euro incl. 21% btw gekost. 
 

 

Vrije Tijd 

Cultuur 

23 Aanvraag gebruik oud-gemeentehuis Schulen voor filmopnames 

 
Er wordt onder voorwaarden ingestemd met de vraag van XXX voor het gebruik van twee ruimtes in het oud-
gemeentehuis van Schulen voor het maken van een kortfilm. 
 

Jeugd 

 
24 Fuifaanvraag Xmos avondfuif - jeugdhuis XL - 18 januari 2019 

 
Het college stemt onder voorwaarden in met de organisatie van X-MOS avondfuif, een fuif in jeugdhuis XL op 18 
januari 2019 vanaf 21:00 uur tot 01:00 uur. Er wordt een afwijking verleend op de Vlaremwetgeving. 
 

25 Fuifaanvraag Post X-MOS fuif - Amandinazaal, Schakkebroek - 25 
januari 2019 

 
Het college stemt onder voorwaarden in met de organisatie van Post X-MOS fuif, een fuif in de Amandinazaal op 
25 januari 2019 vanaf 21:00 uur tot 04:00 uur. Er wordt een afwijking voorzien op de Vlaremwetgeving. 
 

26 Fuifaanvraag Moeder Waarom Fuif-en Wij?! & Herkse Afterwork Party - 
Industrieweg 1062, Herk-de-Stad - 22 & 23 maart 2019 

 
Het college stemt onder voorwaarden in met de organisatie van de Moeder Waarom Fuif-en Wij?! & Herkse 
Afterwork Party, een fuif in Industrieweg 1062, Herk-de-Stad op 22 maart 2019 van 17:00 uur tot 01:15 uur en 23 
maart van 21:00 uur tot 04:00 uur. Er wordt een afwijking op de Vlaremwetgeving voorzien. 
 

27 Fuifaanvraag Extra Large Hip Hop Bash - jeugdhuis XL - 30 maart 2019 

 
Het college stemt in met de organisatie van Extra Large - Hip Hop Bash, een fuif in jeugdhuis XL op 30 maart 2019 
vanaf 21:00 uur tot 03:00 uur. Er wordt een afwijking op de Vlaremwetgeving voorzien. 
 

Staf 

Secretariaat 

28 Kienspelvergunningen 

Het schepencollege levert kienspelvergunningen af voor de organisatie van kienavonden. 
 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

29 Bezwaar tegen leegstandsheffing - Hasseltsestraat 11 

Het college acht het bezwaarschrift ongegrond. 

 
Personeel 

 
30 Aanwerving afdelingshoofd technische dienst in contractueel verband 

met een voltijds contract voor onbepaalde duur. 

 
XXX wordt aangeworven als afdelingshoofd technische dienst, rang Av en wedde A1a-A3a. 
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31 Benoeming in vast dienstverband van een medewerker 
grondgebiedzaken met ingang van 1 februari 2019. 

 
XXX wordt met ingevang van 1 februari 2019 in vast dienstverband benoemd als medewerker grondgebiedzaken, 
rang Cv en wedde C1-C3. 
 

32 Aanwerving begeleidster BKO (19/38) met een 
vervangingsovereenkomst. 

 
XXXX wordt aangeworven als begeleidster buitenschoolse kinderopvang/opvoedster A3 met een 
vervangingsovereenkomst. 

 
33 Toestemming stage 6dejaarsstudent Mariaburcht – afdeling 

communicatie & media bij de dienst communicatie. 
 
Een zesdejaarsstudent afdeling communicatie & media mag van maandag 18 maart tot en met vrijdag 29 maart 
2019 stage doen op de dienst Communicatie. 

 
34 Kennisgeving eenzijdige verbreking arbeidsovereenkomst beambte 

dienstencentrum. 
 
Er wordt kennis genomen van de eenzijdige verbreking door XXX van de arbeidsovereenkomst als beambte in 
dienstencentrum De Cirkel. 
 

 
35 Opstart procedure aanstelling algemeen directeur 

 
De procedure tot aanstelling van algemeen directeur wordt opgestart. 
 

Meldingen 

 
36 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 
Het schepencollege neemt akte van verslagen en briefwisseling. 

 

37 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 


