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Besluitenlijst 

college van burgemeester en schepenen 
 

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 

 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 23 januari 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Marijke Berden, 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 

 

Verslag 

 
1 Goedkeuring verslag 

 

Het verslag van de vergadering van 14 januari 2019 wordt zonder opmerkingen aanvaard. 

 

Bestelaanvragen 

 
2 Bestelaanvragen 

 

Het college aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2018/1830 en 2018/1834, 2018/1835 en 2018/1840, 
2018/1836 en 2018/1846, 2018/1841, 2018/1848, 2019/62 en 2019/64, opgesteld door de dienst Financiën.  

 

Bestelbonnen 

 
3 Bestelbonnen 

 

Het college aanvaardt de bestellbonnen genummerd van 2018/1797 tot en met 2018/1813 en 2019/51 tot en met 
2019/66,  opgesteld door de dienst Financiën.  
 

Aanrekeningen 

 
4 Aanrekeningen 

 
Het college aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2018/4477 tot en met 2018/4611, van 2018/183 en 
2018/18 2019/6 tot en met 2019/10, opgesteld door de dienst Financiën.  

 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

5 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
woning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1, sectie C, nr 
347R,  ter plaatse Kleine Kruisstraat 25 aan XXX 

 
De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
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6 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en 

regulariseren van een vrijstaande hoeve en bouwen van een stal op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1, sectie C, nr 670C, 
670D, 670E en 670F ter plaatse Winterbeekweg 2A aan XXX 

 
De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX.  

 
7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

ééngezinswoning 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 

 
De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX.  

 

8 Bevestiging en aanvulling van verleend advies in functie van het 
beroep ingesteld 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 

 
Het oorspronkelijke advies, geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen dd. 23/10/2018 voor het 
weigeren van een omgevingsvergunning aan XXX wordt niet bevestigd. 

 
9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het vellen van 20 

kaprijpe bomen op percelen met kadastrale gegevens afdeling 4, sectie 
B, nr 337B, 340C, 365D, 366/2A, 366/2B, 366 ter hoogte van 
Nieuwmolenstraat 7 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

 
De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
vrijstaande eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71051, sectie B, nr. 309C3/deel, ter plaatse Neerstraat 48A aan 
XXX 

 
De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd aan. 

 
11 Standpunt college betreffende klacht inzake gebrek aan 

omgevingsvergunning 
 
Het bouwmisdrijf is verjaard. 
 

12 Ter agendering op de gemeenteraad: 
Hersamenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
(GECORO) 

 
Op de gemeenteraad van februari wordt de hersamenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening (GECORO) geagendeerd. 
 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van 
vrijstaande bijgebouwen, dakkapellen, raam in de voorgevel en een 
veranda op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71012, sectie 
B, nr 12/2E, ter plaatse Nieuwstraat 69 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

 
Dit punt werd verdaagd. 

 

Milieu 

 
14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

bestaande IIOA op een perceel met kadastrale gegevens Afdeling 
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71024, sectie B, perceel 377B, ter plaatse Op den heuvel aan XXX 
 
De aanvraag voor het veranderen van een bestaande inrichting voor een grondwaterwinning wordt vergund. 
 

TD-U 

 
15 Gemeentelijke subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden 

afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij 
bestaande particuliere woningen. 

 
Er wordt een gemeentelijke subsidie uitbetaald van 400 euro voor de aanleg van gescheiden riolering met 100% 
verplichte afkoppeling. 

 
Mobiliteit 

 
16 Ter agendering op de gemeenteraad van 11 februari 2019 

Vervoerregio Limburg – Gemeentelijke afvaardiging in de 
Vervoerregioraad 

 
De gemeenteraad moet in februari de gemeentelijke afvaardiging in de Vervoerregioraad bepalen. 

 
17 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 

verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de organisatie van een straatbarbecue in de Herkkantstraat op 
zaterdag 6 juli 2019. 

 
Tijdens de organisatie van de straatbarbecue in de Herkkantstraat op zaterdag 6 juli 2019 van 9.00u tot 24.00u 
wordt de Herkkantstraat afgesloten voor alle doorgaand verkeer vanaf de Bosstraat tot Herkkantstraat nr. 27. Er 
gelden plaatselijk omleidingen. 
 

18 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde ter gelegenheid van de organisatie 
van een tentfuif door Chiro Arika op het parkeerterrein van de firma 
Haesevoets op de Industrieweg op 23 maart 2019. 

 
Tijdens de organisatie van de tentfuif door Chiro Arika op 23 maart 2019 wordt vanaf 20u00 tot 24 maart 2019 
05u00 een eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Industrieweg van nr. 1008 tot nr. 1101, van nr. 1101 tot nr. 1114 
en van nr. 1114 tot nr. 1008. Er geldt een plaatselijk parkeerverbod. 

 
Vrije Tijd 

 
19 HARTstarter project St.- Martinusscholen Herk-de-Stad 
 
Het project HARTstarter voor de plaatsiing van een AED-toestel van de Sint-Martinusscholen wordt gesteund 
via een gouden sponsorpakket van 750 euro + 21% btw = 907,50 euro. 

 

Bibliotheek 

 
20 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: Levering van 

boeken en digitale media 2019 - 2022 - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze - 7812 

 
Het bestek voor de levering van boeken en digitale media 2019-2022 wordt geagendeerd op de gemeenteraad. 

 
Cultuur 

 
21 betoelaging 2017-2018 van de socio-culturele verenigingen 

 
Kennisname van de subsidies voor de verenigingen voor het werkjaar 2017-2018 zoals die door de cultuurraad  
worden voorgesteld. 
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Jeugd 

 
22 Fuifaanvraag Carnavalsbal - Amandinazaal, Schakkebroek - 2 februari 

2019 
 
Het college stemt in met de organisatie van Carnavalsbal, een fuif in de Amandinazaal op 2 februari 2019 vanaf 
20:00 uur tot 04:00 uur. Er wordt een afwijking verleend op de Vlaremwetgeving. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

23 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten 

 
Toestemming wordt gegeven om een personenlijst van kinderen geboren in 2017-2018 af te leveren aan basisschool 
De Zeppelin 
 

24 Inschrijving Unieburger op de kiezerslijst opgesteld voor de Europese 
verkiezingen 

 
Een persoon van Spaanse nationaliteit wordt ingeschreven op de lijst voor de Europese verkiezingen. 

 
25 Ter agendering op de gemeenteraad: 

Goedkeuring beheersovereenkomst in het kader van een geïntegreerde 
en gemeenschappelijke dienst personeel, dienst financiën, dienst 
projecten, dienst informatie en communicatie en de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk voor de gemeente en het 
OCMW. 

 
De beheersovereenkomst in het kader van een geïntegreerde en gemeenschappelijke dienst Personeel, dienst 
Financiën, dienst Informatie en Communicatie en de Interne dienst voor Preventie en bescherming op het werk voor 
de gemeente en het OCMW wordt geagendeerd op de gemeenteraad van februari. 

 
Secretariaat 

 
26 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: Aanpassing 

politiecodex 
 
De aangepaste versie van de politiecodex wordt geagendeerd op de gemeenteraad van februari. In de codex wordt 
opgenomen dat smaad aan de politie kan bestraft worden met een GAS-boete. 

 
27 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: Goedkeuring 

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

 
Dit punt werd verdaagd. 

 

28 Logistieke ondersteuning straatbarbecue op 6 juli 2019 aan de 
Herkkantstraat Berbroek. 

 

Voor de straatbarbecue in de Herkantstraat wordt voor een uitleenbedrag van 75 euro gratis materiaal ter beschikking 
gesteld. 
 

Personeel 

 
29 Omniumverzekering voor gebruik eigen voertuig voor opdrachten in 

het belang van de dienst. Uitbreiding verzekering voor 2 beambten 
onderhoud. 
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Het bestaande verzekeringscontract ter verzekering van de stoffelijke schade, brand en diefstal wordt 
uitgebreid met het voertuig van twee personeelsleden. 
 

30 Ter agendering op de gemeenteraad 
Benoeming op proef financieel directeur. 

 
De benoeming op proef van XXX als financieel wordt geagendeerd op de gemeenteraad van februari. 

 
31 Instemming pensionering beambte groendienst met ingang van 1 

oktober 2019. 

 
Het college stemt in met de pensionering van XXX als beambte groendienst met ingang van 1 oktober 2019. 

 
32 Vaststelling individuele jaarwedde in functie van mogelijke 

indiensttreding nieuw personeelslid. 

 
Dit punt werd verdaagd 

 

Meldingen 

 
33 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

Het schepencollege neemt akte van verslagen en briefwisseling. 

 

34 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 


