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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 11 februari 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 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de vorige vergadering wordt aanvaard.  

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het college aanvaardt de bestelaanvragen 2018/1864 opgemaakt door de dienst Financiën. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het college aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2018/1833 tot en met 2018/1834 en van 2019/154 
tot en met 2019/183. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het college aanvaardt aan de aanrekeningen genummerd van 2018/4763 tot en met 2018/4770 en 2019/129 tot en 
met 2019/133, opgemaakt door de dienst Financiën. 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

5 Aktename van een melding voor een bronbemaling van 2 percelen met 
kadastrale gegevens afAfdeling 71024, sectie C, perceel 118R, 118S, ter 
plaatse Hertenplein 7 en 9 aan XXXX 
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Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor Bemaling van 2 percelen, gelegen te 
Hertenplein 7, Hertenplein 9 te 3540 Herk-de-Stad, kadastrale ligging: Afdeling 71024, sectie C, perceel 118R. Deze 
akte stelt de melder niet vrij van het aanvragen en het verkrijgen van eventuele vergunningen of machtigingen als 
die nodig zouden zijn 

6 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels Januari 2019 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het maandoverzicht van de stedenbouwkundige 
uittreksels van januari 2019  

7 Artikel 5.2.2. V.C.R.O. - Wijziging van de perceelsconfiguratie van een 
onroerend goed: Splitsing van een perceel grond gelegen te Herk-de-
Stad, Jodestraat 32, 1 afdeling, sectie C, nr. 519X, 519Y en 519F2 

Er worden enkele opmerkingen gemaakt over de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter plaatse 
Jodestraat 32, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 1 afdeling, sectie C, nr. 519X, 519Y en 
519F2. De nieuw te creëren percelen zijn volgens het gewestplan Hasselt-Genk, KB van 03/04/1979, gelegen in 
agrarisch gebied. Zij hebben een agrarische en geen residentiële bestemming. Verhardingen en vertuining zijn dus 
bijgevolg niet toegelaten. Het open en landelijke karakter van de percelen dient bewaard te blijven. 
Voor de  verdeling wordt geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning afgegeven en er is geen zekerheid 
wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen 
die voor bewoning kan worden gebruikt. 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
bio-boerderij automaat met beschermhut op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71003, sectie B, nr 371L aan XXX  

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bio-boerderij automaat met beschermhut op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71003 sectie B perceel 371L wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie C, nr 84M2, 
ter plaatse Kleine Hoolstraat 26 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX  

De omgevingsvergunning voor het vellen van 2 bomen op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 
sectie C perceel 84M2 ter plaatse Kleine Hoolstraat 26 wordt mits voorwaarden afgeleverd aan XXX. 

Milieu 

10 aankoop urnestenen 2019 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - 
7880 

Het college van burgemeester keurt de technische beschrijving en de raming voor de opdracht “aankoop 
urnestenen 2019”. De raming bedraagt 5.100 euro excl. btw. De opdracht wordt gegund aan GRANIMAR NV, 
Oostrozebeeksestraat 28 in 8710 Wielsbeke voor een bedrag van 4.950 excl. btw. 

TD-U 

11 onderhoudswerken 2019 - aanleg wegverharding Gasterbosstraat -  
goedkeuring uitvoeringswijze 
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Het college van burgemeester en schepenen geeft de Technische Dienst-Uitvoering de opdracht om een bestek op 
te maken voor plaatselijke herstellingen van de bestaande kasseiverharding in de Gasterbosstraat. 

Vrije Tijd 

12 Goedkeuring uitbetaling vergoeding chauffeur Minder Mobiele centrale 

Het  college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring om het bedrag van 27,16 euro te betalen aan 
een chauffeur van de Mindermobielencentrale voor een gebruiker die overleden is. 

Jeugd 

13 Kunst, cultuur en ambacht in Herkse hoogstamboomgaard, St-
Truidersteenweg 161 3540 Herk-de-Stad, 17 & 18 augustus 2019 + 
aanvraag logistieke ondersteuning 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van kunst, cultuur en ambacht voor 
de hele familie in een Herkse hoogstamboomgaard aan de Sint-Truidersteenweg 161 IN Herk-de-Stad op 17 en 18 
augustus 2019 van 10 uur tot 21 uur. Er wordt onder voorwaarden een afwijking verleend op de Vlaremwetgeving 
wat betreft de regels voor geluidshinder.  Er wordt ook ingestemd met de logistieke ondersteuning van dit 
evenement door het gratis ter beschikking te stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75 euro. 
  

14 Fuifaanvraag Saint Patrick - Parochiezaal Schulen - 16 maart 2019 

Er wordt ingestemd de organisatie van Saint Patrick, een fuif in Parochiezaal Schulen op 16 maart 2019 vanaf 20 
uur tot 4 uur. Er wordt onder voorwaarden een afwijking op de Vlaremwetgeving verleend wat betreft de regels voor 
geluidshinder. 

Interne zaken 

Burgerzaken 

15 Goedkeuring Verwerkingsovereenkomst verkiezingen 2019 met 
CipalSchaubroeck 

De verwerkersovereenkomst Cipal Schaubroeck wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst is nodig omdat voor de 
verkiezingen van mei 2019 voor het opbouwen van de kiesbestanden bij de dienst Burgerzaken persoonsgegevens 
dienen te worden overgemaakt door de diensten aan Cipal Schaubroeck voor het verdere verwerken van de 
gegevens naar kiezerslijsten. 

Personeel 

16 Aanvaarding ontslag medewerker jeugd  in onderling overleg. 

Er wordt ingestemd met de beëindiging in onderling overleg van de deeltijdse arbeidsovereenkomst (19/38) van de 
medewerker Jeugd. 
 

17 Aanduiding vrijwilligster voor hulp bij toezicht, recepties en andere 
activiteiten 
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De maximum vrijwilligersvergoeding wordt toegekend per 7 uur die effectief gepresteerd wordt voor toezicht van de 
academie, bij hulp aan recepties, seniorennamiddagen en andere feestelijkheden. 
 

18 Organisatie verkorte aanwervingsprocedure voor de aanwerving van 
seizoenarbeiders in te groendienst. 

Er wordt overgegaan tot de aanleg van een werfreserve van kandidaat-technisch beambten groendienst waaruit – 
na uitputting van de bestaande werfreserve - kan worden geput voor de aanwerving van seizoenarbeiders technisch 
beambte groendienst met een contract voor bepaalde duur van 7 maanden vanaf 1 april 2019. De aanwerving 
gebeurt via de verkorte aanwervings- en selectieprocedure. 
  

Meldingen 

19 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt akte van verslagen en briefwisseling. 

20 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 

 


