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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 04 februari 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  

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de vorige vergadering wordt aanvaard.  

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het college aanvaardt de bestelaanvragen 2019/156 en 2019/151 en de bestelaanvragen genummerd van 
2018/1814 en 2018/1817, opgemaakt door de dienst Financiën. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het college aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2018/1831 tot en met 2018/1832 en genummerd 
van 2019/112 tot en met 2019/151, opgemaakt door de dienst Financiën.  
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het college aanvaardt aan de aanrekeningen genummerd van 2018/4666 tot en met 2018/4762 en 2019/11 
tot en met 2019/128, opgemaakt door de dienst Financiën. 

Financiën 

5 Urnengrafconcessie 

Er wordt een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad 
toegestaan voor XXX en een concessie voor de latere nabegraving aan XXX. 
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6 Urnengrafconcessie 

Er wordt een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad 
toegestaan voor XXX en een concessie voor de latere nabegraving aan XXX. 

7 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte Donk: uitbetaling 
investeringstoelage. 

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van een investeringstoelage van 5.873,46 euro aan de kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Donk verhoogd met 21 procent BTW vermits de factuur wordt gecrediteerd en aan de 
juiste persoon wordt gefactureerd. Het gaat om een preventief onderzoek dat kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-
Geboorte Donk heeft laten doen door monumentenwacht naar de staat van de kerk en de werken die zijn uitgevoerd 
om de gebreken aan het kerkgebouw gedeeltelijk op te lossen. 

8 Aanpak en timing inzake de opmaak van het meerjarenplan 

De opstartvergadering inzake de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 gaat door op 22 februari 2019 om 11 
uur. Er worden themavergaderingen georganiseerd. 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

9 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  

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

1 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 
appartementen met ondergrondse parkeergarage en het slopen van 
een achterliggende constructie op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 4, sectie B, nr 30B, 30C, 30K, 30L, ter plaatse 
Steenweg 68 aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 appartementen met ondergrondse parkeergarage en het slopen 
van een achterliggende constructie op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 4, sectie B, nrs 30B, 30C, 30K 
en 30L, ter plaatse Steenweg 68 ingediend door XXXX wordt afgeleverd mits voorwaarden 

2 Afleveren van een stedenbouwkundig attest voor het afsplitsen van 
een bijkomend bouwlot naast een bestaande woning op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 4, sectie B, nr. 62L, ter plaatse 
Steenweg 10 aan XXX 

Het stedenbouwkundig attest voor het afsplitsen van een bijkomend bouwlot naast een bestaande woning op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 4, sectie B, nr. 62L, ter plaatse Steenweg 10, wordt afgeleverd aan XXX 
mits voorwaarden. 

Milieu 
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3 Deelname aan dikketruiendag 2019 

De gemeente neemt deel aan de dikketruiendag door onder meer de verwarming in de gemeentelijke gebouwen op 
12 februari 2019 twee graden lager te zetten. 

Staf 

Secretariaat 

4 Kienspelvergunningen 

Er worden tien vergunningen afgeleverd voor de organisatie van kienavonden.  

5 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst pleegzorggemeente 

De gemeente ondertekent de samenwerkingsovereenkomst pleegzorggemeente. 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

6 Bezwaar tegen leegstandsheffing - Bosstraat 80 

Het college acht het bezwaarschrift gegrond. 

Personeel 

7 Vaststelling individuele jaarwedde in functie van mogelijke 
indiensttreding nieuw personeelslid. 

De individuele jaarwedde van XXX wordt vastgesteld op basis van weddenschaal B1 -  10 jaar privé-anciënniteit 
trap 11. 

8 Toestemming werkervaringsstage binnen de dienst cultuur 

XXX, in trajectbegeleiding bij de VDAB, mag van 14 februari tot 13 augustus 2019 voor 20 uur per week stage doen 
op de dienst Cultuur. 
  

9 Aanduiding vrijwilligers voor hulp bij het begeleiden van de activiteiten 
van de dienst jeugd tijdens de krokusvakantie 2019. 

Er wordt een vergoeding toegekend van 34,71 euro aan vier vrijwilligers voor begeleiding van de activiteiten van de 
dienst Jeugd tijdens de krokusvakantie 2019. 

 

10 Integratie klusjesdienst OCMW in de gemeentelijke dienst technische 
dienst uitvoering 

De klusjesdienst van het OCMW wordt geïntegreerd in de Technische Dienst-Uitvoering. De doelgroep 
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van de klusjesdienst wordt beperkt tot kwetsbare gezinnen/personen en opdrachten die bijdragen aan de 
levenskwaliteit en noodzakelijk zijn, de tarifering wordt geactualiseerd, de opdrachten worden uitgevoerd 
met eigen materiaal van de dienst en de permanentieregeling wordt vervangen door een 
verstoringstoelage. 

11 Aanvaarding ontslag begeleidster buitenschoolse kinderopvang  in 
onderling overleg. 

Het college stemt in met de beëindiging in onderling overleg van de deeltijdse arbeidsovereenkomst (10/38) van een 
begeleidster buitenschoolse kinderopvang/opvoedster A3. 

12 Aanwerving 1 VTE technisch beambte groendienst in contractueel 
verband met een contract onbepaalde duur en een prestatieverhouding 
van 38/38. 

XXXX wordt aangeworven 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. 

Meldingen 

13 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt akte van verslagen en briefwisseling. 

14 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 

 


