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Besluitenljst 

college van burgemeester en schepenen 
 

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 

 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 28 januari 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

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

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

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Afwezig 
 

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Allerlei 

 
1 Terugkoppeling traject dienstverlening door studio DOTT 

 

 
Verslag 

 
2 Goedkeuring verslag 

 

Het verslag van de voorgaande vergadering van 23 januari wordt zonder opmerkingen aanvaard. 

 
 

Bestelaanvragen 

 
3 Bestelaanvragen 

 

Het college aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2018/1854, 2018/1856 en 2018/1858, opgesteld door de 
dienst Financiën. 

 

Bestelbonnen 

 
4 Bestelbonnen 
 
Het college aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2018/1814 tot en met 2018/1819 en  
2019/67 tot en met 2019/108, opgesteld door de dienst Financiën. 

 

Aanrekeningen 

 
5 Aanrekeningen 

 

Het college aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2018/4612 tot en met 2018/4665, opgesteld door de 
dienst Financiën. 

 

Financiën 

 
6 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2018: 

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
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openbaar domein. 

Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein wordt geagendeerd 
op de gemeenteraad. 

 

7 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op verhuur van voertuigen met bestuurder voor het 
dienstjaar 2018. 

 
Het kohier van de gemeentebelasting op verhuur van voertuigen met bestuurder voor het dienstjaar 2018 wordt 
vastgesteld op twee artikels voor de som van 2.428,02 euro en uitvoerbaar verklaard. 
 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

8 Kennisgeving: actualisatie Register Onbebouwde Percelen van Herk- 
de-Stad en bepaling van karakteristieken van percelen in eigendom 
van Stad Herk-de-Stad en OCMW Herk-de-Stad 

 
Het schepencollege neemt kennis van de actualisatie van het Register Onbebouwde Percelen (ROP) van Herk-de- 
Stad, de eigendommen van Stad en OCMW met opgave van hun bijzondere karakteristieken en de aanvraag van 
subsidies voor de actualisatie van het ROP. 

 
9 Aktename van een melding voor een bronbemaling voor de aanleg van 

een zwembad op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71003, 
sectie A, perceel 372E en 372F, ter plaatse Heidestraat 29 aan XXX 

 
Het college neemt akte van de melding van de aanleg van een zwembad. De melder moet wel eventuele 
vergunningen aanvragen. 
 

10 Bevestiging van verleend advies in functie van het beroep ingesteld 
tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor de 
regularisatie van het verhogen van een scheidingsmuur en de herbouw 
van een tuinmuur op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1, 
sectie A, nr 714f, ter plaatse Guldensporenlaan 2 + Pater Vanwingplein 
1 aan XXX 

 
Het oorspronkelijke advies geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen van 19.11.2018 voor het 
weigeren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van het verhogen van een scheidingsmuur en de 
herbouw van een tuinmuur op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A, nr. 714f ter plaatse 
Guldensporenlaan 2, Pater Vanwingplein 1 aan XXX wordt bevestigd.  

 
11 Kennisname beslissing bestendige deputatie van de provincie Limburg 

betreffende de weigering van een omgevingsvergunning aan XXX 
aangaande het verbouwen van een woning tot meergezinswoning op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1, sectie C, nr 892e2, ter 
plaatse Schopstraat 17 te 3540 Herk-de-Stad. 

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de weigeren van een vergunning door de 
bestendige deputatie aan XXX. 
 

 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
woning met garage op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71051, sectie B, perceel 309C3, ter plaatse Neerstraat 48C aan XXX 

 
De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden aan XXX. 
 

 
13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het aanpassen en 
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vernieuwen van het bestaand dakvolume boven de kleuterklassen van 
basisschool Schulen op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71051, sectie B, perceel 275N, ter plaatse Kerkstraat 19 aan XXX  

 
De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

TD-P 

 
14 Goedkeuring gunning “riolerings- en wegeniswerken Kleine 

Kruisstraat”. 
 
Het schepencollege gaat akkoord met het voorstel van Fluvius om de opdracht ‘riolerings- en wegeniswerken 
Kleine Kruisstraat’ te gunnen aan aannemer Carmans uit Lummen voor een bedrag van 2,4 miljoen euro, incl. 
BTW waarvan 1,6 miljoen euro ten laste is van Fluvius. 

 
15 Ter agendering voor de gemeenteraad van februari 

Advies vaste camerabewaking aan Sporthal de Herkules. Goedkeuring 
 
Het advies voor de plaatsing van vaste camerabewaking aan sporthal Herkules wordt geagendeerd op de 
gemeenteraad van februari. 
 

16 Ter agendering voor de gemeenteraad van februari 
Reglement cameratoezicht op het openbaar domein 

 
Het reglement voor cameratoezicht op het openbaar domein wordt geagendeerd op de gemeenteraad van februari. 
 

17 Ter agendering voor de gemeenteraad van februari - Goedkeuring 
Offerte - Uitbreiding openbare verlichting Bampsstraat 

 
De offerte voor de uitbreiding van de openbare verlichting in de Bampsstraat wordt geagendeerd op de 
gemeenteraad van februari. 

 
18 Ter agendering voor de gemeenteraad van februari 

Goedkeuring Offerte - Uitbreiding openbare verlichting Théophile 
Donnéstraat 

 
De offerte voor de uitbreiding van de openbare verlichting in de Théophile Donnéstraat wordt geagendeerd op de 
gemeenteraad van februari. 

 

19 Goedkeuring Offerte - Ondergronds brengen netten elektriciteit te 
Steenweg 

 
Het schepencollege keurt het ondergrond brengen van netten elektriciteit op de Steenweg goed en vraagt aan 
Fluvius om de werken uit te voeren. 
 

TD-U 

 
20 Wegbermbeheer 2019 - Goedkeuring gunning - 2018-7660 

 
Het schepencollege gunt “Wegbermbeheer 2019” aan de firma A.W.B. Schots uit Halen voor een bedrag van 
108.029,44 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. 

 
21 Onderhoud plantsoenen 2019 - Goedkeuring gunning - 2018-7661. 

 
Het schepencollege gunt de opdracht “Onderhoud plantsoenen 2019” aan vzw De Winning Maatwerk in 
Lummen voor 41.686,75 euro incl. 21% btw. 
 

Lokale economie 

 
22 Kandidatuurstelling in kader van wedstrijd "ambacht in de kijker" 
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Bee@denhof/imker Bart Heremans (& Eef Wouters) wordt ingediend voor de wedstrijd "ambacht in de kijker". 

 

Vrije Tijd 

Cultuur 

23 Projectaanvraag KUNST AAN DE HERK 

 
Het schepencollege stemt in met de organisatie van het project “Kunst aan de Herk”, een dubbeltentoonstelling 
van kerkelijke kunst (in de kapel van de Zusters Ursulinen) en hedendaagse kunst (in De Markthallen) van 12 
mei tot en met 2 juni 2019. 
 

Jeugd 

 
24 Prieeltjesfeesten zaterdag 4 mei 2019 

 
Op zaterdag 4 mei wordt in het domein Olmenhof-Harlaz de derde editie van de Prieeltjesfeesten georganiseerd. 
Hiervoor wordt onder voorwaarden een afwijking op het politiereglement gegeven. 
 

25 Buitenspeeldag op woensdag 24 april 2019 

 

Het schepencollege gaat akkoord met deelname aan de Buitenspeeldag 2019 op woensdag 24 april. 

 

26 Fuifaanvraag John Beton Party - Parochiezaal 't Schel, Berbroek - 9 
februari 2019 

 
Het schepencollege stemt in met de organisatie van de John Beton Party, een fuif in Parochiezaal 't Schel in 
Berbroek op 9 februari 2019 vanaf 20:00 uur tot 04:00. Er wordt onder voorwaarden een afwijking op de 
Vlaremwetgeving toegestaan. 
 

27 Ondersteuning vormingsaanbod naar jongeren door Villa Basta 

 
Villa Basta krijgt de toestemming om een aanbod voor jongeren tussen 11 en 16 jaar te ontwikkelen in Herk-de-Stad 
en kan hiervoor rekenen op een logistieke ondersteuning in de vorm van gratis ter beschikking gestelde lokalen en 
materialen, promotionele ondersteuning via de reguliere gemeentelijke communicatiekanalen 

  
 Interne zaken  
 
 Burgerzaken 

28 Inschrijving Unieburger op de kiezerslijst opgesteld voor de Europese 
verkiezingen 

 
Een Nederlandse wordt ingeschreven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. 
 

Staf 

Secretariaat 

29 Logistieke ondersteuning barbecue wijkcomité Daelersveld op 6 
augustus 2019 

 
Het schepencollege stemt in met de logistieke ondersteuning van de barbecue door het Daelersveld feestcomité 
voor alle inwoners van de wijk Daelersveld op het Meester Minten plein op 6 augustus 2019 door het gratis ter 
beschikking stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75,00 euro. 
 

30 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: Goedkeuring 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt geagendeerd op de gemeenteraad van februari.  
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31 Verslag kerkraad Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte Donk 
 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Onze-Lieve-Vrouw-
Geboorte Donk van 28 november 2018. 

 
32 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: Aanduiding van 

vertegenwoordigers in de aandeelhoudersbesturen en algemene 
vergadering van De Watergroep 

 
De aanduiding van de vertegenwoordigers in de aandeelhoudersbesturen en algemene vergadering  van De 
Watergroep wordt geagendeerd op de gemeenteraad van februari. 

 

33 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019. Aanduiding 
afgevaardigden in de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep 
Haspengouw. 

 

De aanduiding van de afgevaardigden in de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw wordt 
geagendeerd op de gemeenteraad van februari. 

 

34 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: Nuhma CVBA. 
Aanduiding van de afgevaardigde(n) in de algemene vergaderingen. 

 
De aanduiding van de afgevaardigde(n) in de algemene vergaderingen van Nhuma CVBA wordt 
geagendeerd op de gemeenteraad van februari. 
 

35 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: Bijzondere 
algemene vergadering van de Kleine Landeigendom. Aanstelling 
afgevaardigden en mandatering. 

 
De aanduiding van de afgevaardigden in de bijzondere algemene vergadering van de Kleine 
Landeigendom wordt geagendeerd op de gemeenteraad van februari. 

 
36 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: 

Intergemeentelijke projectvereniging wijk-werk West-Limburg: 
aanduiding afvaardiging. 

 
De aanduiding van de afgevaardigde in de Intergemeentelijke projectvereniging wijk-werk Limburg 
wordt geagendeerd op de gemeenteraad van februari. 
 

37 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: Voordracht van 
5 leden als kandidaat bestuurder en 1 kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem in de raad van bestuur van de opdrachthoudende 
vereniging Schulens Meer. 

 
De voordracht van vijf leden als kandidaat bestuurder en één kandidaat-bestuurder met raadgevende 
stem in de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging Schulens Meer wordt 
geagendeerd gemeenteraad van februari. 
 

38 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: Aanduiding van 
de gemeentelijke afgevaardigden die de gemeente Herk-de-Stad 
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Schulens Meer op 14 maart 2019 en 
bepaling van het stemgedrag van deze afgevaardigden op deze 
algemene vergadering. 

 
De aanduiding van de gemeentelijke afgevaardigden die de gemeente Herk-de-Stad 
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Schulens 
Meer op 14 maart 2019 wordt geagendeerd op de gemeenteraad van februari. 

 
39 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: Fluvius: 

voordracht van de vertegenwoordiger(s) op de (buitengewone) 
algemene vergadering. 
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De voordracht van de vertegenwoordiger(s) op de (buitengewone) algemene vergadering van 
Fluvius wordt geagendeerd op de gemeenteraad van februari. 

 
40 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2019: Fluvius : 

goedkeuring van de agenda en de voordracht van kandidaat-lid voor 
regionaal bestuurscomité Zuid-West (RBC Zuid-West) en (eventueel) 
voor de raad van bestuur. 

 
De goedkeuring van de agenda en de voordracht van kandidaat-lid voor regionaal bestuurscomité 
Zuid-West en (eventueel) voor de raad van bestuur wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 
februari. 

 

41 Dagvaarding met betrekking tot ongeval Vogelzangstraat op 19 april 
2018 
Aanstelling advocaat 

 
Het schepencollege neemt kennis van de aanstelling van advocatenkantoor Lemache-Grouwels om de 
belangen van de stad te behartigen in een dossier rond een ongeval in de Vogelzangstraat op 19 april 2018. 
 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

42 Bezwaar tegen leegstandsheffing - Schopstraat 17 

 
Het schepencollege acht het bezwaarschrift gegrond.  

Personeel 

 
43 Kennisgeving pensionering medewerker bibliotheek met ingang van 1 

september 2019. 
 
Het schepencollege neemt kennis van de pensionering van een medewerker van de bibliotheek vanaf 1 
september 2019. 
 

44 Ter agendering op de gemeenteraad 
Oproeping zittende functiehouders voor de functie van algemeen 
directeur 

 
De oproep aan de twee functiehouders (voormalige secretarissen) om zich binnen een termijn van dertig dagen 
na oproeping kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur wordt geagendeerd op de gemeenteraad 
van februari. 
 
 

45 Instemming samensmelting tijdsregistratie voor gemeente en OCMW. 

 
Het schepencollege stemt in met de samensmelting van de afzonderlijke systemen tijdsregistratie voor gemeente 
en OCMW door opname van de OCWM-personeelsleden in het systeem van de gemeente met ingang van 1 
februari 2019.  

 
46 Goedkeuring uit te betalen overuren gepresteerd in 2018 

 

Het schepencollege stemt in met de uitbetaling van overuren die niet konden worden gerecupereerd in 2018. 

 

Meldingen 

 
47 Kennisgeving van bijeenroeping van de gemeenteraad en vaststelling 

van de dagorde van de gemeenteraad door de voorzitter van de 
gemeenteraad en eventuele toevoeging van dagordepunten door het 
College van Burgemeester en Schepenen  
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Agenda gemeenteraad februari 
 
Openbaar 
Vorig verslag 
1.Goedkeuring verslag. 
Secretariaat 
2. Kennisname verdeling van de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen. 
Financiën 
3. Kennisname advies budgetwijziging 1-2018 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Herk- 
de-Stad. 
4. Kennisname advies Budget 2019 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Herk-de-Stad. 
5. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. 
Grondgebiedszaken 
6. Advies vaste camerabewaking aan Sporthal de Herkules. Goedkeuring 
7.Reglement cameratoezicht op het openbaar domein. 
8.Goedkeuring Offerte - Uitbreiding openbare verlichting Théophile Donnéstraat. 
9.Goedkeuring Offerte - Uitbreiding openbare verlichting Bampsstraat. 
10. Verlenging overeenkomst lokale diensteneconomie (De Winning - vzw Werkkans). 
11. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (De Winning – vzw 
Groenwerk). 
12. Vervoerregio Limburg – Gemeentelijke afvaardiging in de Vervoerregioraad. 
Vrije Tijd 
13. Levering van boeken en digitale media 2019 - 2022 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 7812. 
Staf 
14. Hersamenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). 
15.Aanpassing politiecodex. 
16. Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 
17. 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. 
18. Fluvius : goedkeuring van de agenda en de voordracht van kandidaat-lid voor regionaal bestuurscomité Zuid- 
West (RBC Zuid-West) en (eventueel) voor de raad van bestuur. 
19. Fluvius: voordracht van de vertegenwoordiger(s) op de (buitengewone) algemene vergadering. 
20. Voordracht van 5 leden als kandidaat bestuurder en 1 kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad 
van bestuur van de opdrachthoudende vereniging Schulensmeer. 
21. Aanduiding van de gemeentelijke afgevaardigden die de gemeente Herk-de-Stad vertegenwoordigen op de 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Schulensmeer op 14 maart 2019 en bepaling van het 
stemgedrag van deze afgevaardigden op deze algemene vergadering. 
22. Intergemeentelijke projectvereniging wijk-werk West-Limburg: aanduiding afvaardiging. 
23. Bijzondere algemene vergadering van de Kleine Landeigendom. Aanstelling afgevaardigden en mandatering. 
24.Nuhma CVBA. Aanduiding van de afgevaardigde(n) in de algemene vergaderingen. 
25.Aanduiding afgevaardigden in de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw. 
26.Aanduiding van vertegenwoordigers in de aandeelhoudersbesturen en algemene vergadering van De 
Watergroep. 
Personeel 
27. Oproeping zittende functiehouders voor de functie van algemeen directeur 
Besloten 
Personeel 
28. Benoeming op proef financieel directeur. 

 

 
48 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

Het schepencollege neemt akte van verslagen en briefwisseling. 
 
 

49 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 
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Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 


