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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 25 februari 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 voorgaande vergadering aangepast op volgend punt: 
-agendapunt 13 de aanpassing van de termijn voor het kappen van de bomen wordt teruggebracht naar 15 maart 
volgens de termijn van de website van Overheid Vlaanderen. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het college aanvaardt de bestelaanvragen 2019/156 en 2019/151 en de bestelaanvragen genummerd van 
2019/264, 2019/266, 2019/272, opgemaakt door de dienst Financiën. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het college aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/244 tot en met 2019/267, opgemaakt door de 
dienst Financiën.  
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het college aanvaardt aan de aanrekeningen genummerd van 2018/4787 tot en met 2018/4791 en 2019/195 
tot en met 2019/281, opgemaakt door de dienst Financiën. 
 

Financiën 
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5 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op de afvalinzameling en –verwerking door 
Limburg.net voor het dienstjaar 2019. 

Het ontwerpkohier van de gemeentebelasting op de afvalinzameling en –verwerking door Limburg.net voor het 
dienstjaar 2019 wordt vastgesteld op 5249 artikels voor de som van 616.217,91 euro en uitvoerbaar verklaard. 
 

6 Gemeenterekeningen dienstjaar 2016-2017-2018. – Ontlasting 
gemeentebelastingen. 

Elf belastingplichtigen, opgenomen in het kohier voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen  
dienstjaar 2016, worden om diverse redenen ontlast van de betaling van de gevorderde gemeentebelasting. 
 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

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, Wijerkensweg 12A, 1 afdeling, sectie C, nr. 261K, 261V en 
261W/deel 

Het college van burgemeester en schepenen maakt enkele opmerkingen over de voorgestelde splitsing van het 
perceel grond, Wijerkensweg 12A, Herk-de-Stad. Er moeten enkele bijkomende teksten in de akte opgenomen 
worden. 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor aanleg van een 
zwembad en bouw van een tuinberging op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71051, sectie C, nr. 384F, ter plaatse Minstraat 13 
aan XXX 

De omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad en de bouw van een tuinberging op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71051, sectie C, perceel 384F ter plaatse Minstraat 13, ingediend door XXX, wordt 
onder voorwaarden afgeleverd. 
  

 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen op 
de scheidingslijn op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71051, sectie C, nr 436H aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het vellen van bomen op de scheidingslijn op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71051 sectie C perceel 436H wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een 
woning met bijgebouw op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71012, sectie A, nr 276H 381E 382V2, ter plaatse Pastorijstraat 
13 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 
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De omgevingsvergunning voor het slopen van een woning met bijgebouw op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71012 sectie A perceel 276H 381E 382V2 ter plaatse Pastorijstraat 13 wordt onder voorwaarden afgeleverd 
aan XXX. 
 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van 
een garage en tuinberging op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71024, sectie C, nr 954C4, ter plaatse Terbermenweg 83 te 
3540 Herk-de-Stad aan XXX. 

De omgevingsvergunning voor het regulariseren van bouwen van een garage en tuinberging op een perceel 
gelegen Terbermenweg 83 te 3540 Herk-de-Stad, met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie C, perceel 
954C4 wordt toegekend aan XXX. 
 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
tuinhuis op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie 
A, nr 294V, ter plaatse Driespoortweg 16 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis op een perceel met kadastrale gegevens  afdeling 
71024 sectie A perceel 294V ter plaatse Driespoortweg 16 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden 
afgeleverd aan XXX. 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van 
een carport op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024, 
sectie A, nr 294V, ter plaatse Driespoortweg 16 te 3540 Herk-de-Stad 
aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het regulariseren van een carport op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71024 sectie A perceel 294V ter plaatse Driespoortweg 16 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden 
afgeleverd aan XXX. 
 

14 Bevestiging van een verleend advies in functie van het beroep 
ingesteld tegen het afleveren van een omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden in 22 loten voor grondgebonden woningen en 
aanleg van wegenis op percelen met kadastrale gegevens afdeling 2, 
sectie B, nrs. 456A, 17A/4, 17A/3/deel, 456B, 18P2/deel, 18Z2, 19E2, 
20V/deel, 19G2, 19H2 en 20W/deel, ter plaatse binnengebied 
Korpsestraat-Lepelstraat. 

Het oorspronkelijke advies geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen van 10 december 2018 
voor het afleveren voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden in 22 loten voor 
grondgebonden woningen en aanleg van wegenis op percelen met kadastrale gegevens afdeling 2, sectie B, nrs. 
456A, 17A/4, 17A/3/deel, 456B, 18P2/deel, 18Z2, 19E2, 20V/deel, 19G2, 19H2 en 20W/deel ter plaatse 
binnengebied Lepelstraat - Korpsestraat afgeleverd onder voorwaarden aan XXX, St. Truidersteenweg 17, 3540 
Herk-de-Stad wordt bevestigd. 
 

Milieu 

15 Ter agendering op de gemeenteraad van maart 2019: PG Haspengouw - 
wijziging van de statuten 
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Het ontwerp van de wijziging van de statuten van de interlokale vereniging PG Haspengouw wordt geagendeerd op 
de gemeenteraad van maart. 
 

16 Papierophaling: Afrekening 2018 

Een vaste vergoeding van 75 euro per ophaling wordt uitbetaald aan verenigingen die bij de ophalingen zelf een 
chauffeur leveren. Voor de hulp aan de selectieve ophaling van oud papier en karton worden de volgende toelagen 
aan onderstaande verenigingen uitbetaald: 
  

Vereniging   Totale papiersubsidie   Subsidie na aftrek voorschot en eventuele boete   

Chiro Herk   € 3.152,48   € 1.481,78 

Tafeltennis Jeugd   € 3.152,48   € 1.481,78 

Chiro Schulen   € 3.152,48   € 1.481,78 

Voetbal Amandina Jeugd   € 3.152,48   € 1.481,78 

  

TD-P 

17 (Mogelijke) Beëindiging huurovereenkomst woning Grotestraat tussen 
de gemeente Herk-de-Stad en en het Vlaams Woningfonds 

Het college van burgemeester en schepenen wenst de huurovereenkomst tussen de gemeente Herk-de-Stad en de 
coöperatieve vennootschap 'Vlaams Woningsfonds' te beëindigen. Het college van burgemeester en schepenen 
wenst het recht van opstal voor het perceel gelegen tussen Grotestraat 87 en 85 in het verlengde van huis nummer 
87 tot aan perceel 292 D niet te vernieuwen. De woningen zouden kunnen worden ondergebracht in het sociaal 
verhuurkantoor Land van Loon. 
 
TD-U 

18 Ter agendering op de gemeenteraad van maart 2019: 
Uitbreiding gemeentelijke werkplaats - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze - 2018-7601 

De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de uitbreiding van de gemeentelijke werkplaats wordt geagendeerd op 
de gemeenteraad van maart. 
 

19 Ter agendering op de GR van maart 
herinrichting Beckersvaart - GT-180450-61 - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-7988 

De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de herinrichting van de Beckersvaart wordt geagendeerd op de 
gemeenteraad van maart. 
 

Mobiliteit 

20 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het 
verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van het 14de oldtimertreffen georganiseerd door XXX op 7 juli 2019. 

Het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en de handhaving van de orde en veiligheid ter 
gelegenheid van het 14de oldtimertreffen georganiseerd door XXX op 7 juli 2019 wordt goedgekeurd. Op 7 juli 2019 
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van 8u00 tot 20u00 geldt er een parkeer- en stationeerverbod met uitzondering van oldtimers op het marktplein, de 
parkeerplaatsen grenzend aan de markt vanaf de wereldwinkel tot aan bakkerij Brems en de parkeerplaatsen 
grenzend aan de kerk en in de Zoutbrugstraat en de Hofstraat. 
 
 
Vrije Tijd 

21 Ter agendering gemeenteraad van 11 maart 2019: Werking adviesraden 
2019-2025. 

De werking van de adviesraden 2019-2025 wordt geagendeerd op de gemeenteraad van maart. 
 

Bibliotheek 

22 Ter agendering op de gemeenteraad van maart 2019: Goedkeuring 
gebruikersreglement bibliotheek Herk-de-Stad 

Het gebruikersreglement van de bibliotheek wordt geagendeerd op de gemeenteraad van maart. 
 

23 Boekenkast in Berbroek 

Er wordt toestemming gegeven voor het plaatsen van een boekenkast in de Lindestraat tussen de kapel van O.L.V. 
van Altijd Durende Bijstand en de zitbank die daar staat. Aan XXX wordt gevraagd om zorg te dragen voor deze 
boekenkast. 
 

 Interne zaken 

Burgerzaken 

24 Vaststelling kiezerslijst 

De lijst van de kiezers die geldt voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op 26 mei 2019, wordt vastgesteld op 
basis van de gegevens van het bevolking- en vreemdelingenregister van 1 maart 2019. 
 

25 Inschrijving Unieburger op de kiezerslijst opgesteld voor de Europese 
verkiezingen 

Het college van burgemeester en schepenen erkent de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst die opgesteld 
wordt voor de Europese verkiezingen, ingediend door XXX. 
 

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

Er wordt toestemming gegeven aan de dienst Burgerzaken voor het afleveren van een personenlijst van de 
twaalfjarigen van Herk-de-Stad aan XXX, namens Tienerschool Herx. 

Wonen in West-Limburg 
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27 Kennisgeving vermoedenslijst leegstaande en/of verwaarloosde 
bedrijfsruimten 2019. 

Het College neemt kennis van de opgestelde vermoedenslijst en gaat akkoord met het doorsturen naar Ruimte 
Vlaanderen mits toevoeging van het postgebouw. Steenweg 68 werd vergund voor een verbouwing tot 
appartementen; Industrieweg 1305 dient verwijderd te worden van de lijst. Winterbeekweg wordt afgevoerd van de 
lijst. 
 

28 Ter agendering op de gemeenteraad van maart  
Aanduiding afgevaardigden in het Beheerscomité interlokale 
vereniging Wonen in West-Limburg (WWL). 

De aanduiding van de afgevaardigden in het Beheerscomité interlokale vereniging Wonen in West-Limburg (WWL) 
wordt geagendeerd op de gemeenteraad van maart. 
 

Personeel 

1 Bijkomende aanwerving toezichter sporthal met een 
vervangingscontract (11,4/38). 

XXX wordt met ingang van 4 maart 2019 bijkomend aangeworven als toezichter sporthal in contractueel verband 
met een prestatieverhouding van 11,4/38 met een vervangingscontract, dit voor de verdere duur van de afwezigheid 
wegens ziekte van de titularis, XXX. 
  

30 Organisatie selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve 
voor de functie van toezichter sporthal. 

Er wordt overgegaan tot de organisatie van een selectieprocedure voor het aanleggen van een werfreserve voor de 
contractuele functie van (deeltijds) toezichter sporthal, rang Ev en wedde E1-E3. 
  
  

31 Ter agendering op de gemeenteraad en de OCMW-raad 
Goedkeuring gezamenlijk organogram gemeente en OCMW Herk-de-
Stad 

Het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW Herk-de-Stad wordt geagendeerd op de gemeente- en 
OCMW-raad. 
 

32 Arbeidsongeval technisch assistent Technische Dienst - Uitvoering: 
vaststelling consolidatie zonder blijvende invaliditeit 

Het arbeidsongeval overkomen op 5 september 2018 van XXX wordt geconsolideerd op 18 januari 2019 zonder 
blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden. 
  

Meldingen 



7 
 

33 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. 

De voorzitter van de gemeenteraad brengt ter kennis van het College dat de gemeenteraad van Herk-de-Stad zal 
bijeengeroepen worden op maandag 11 maart 2019 om 20 uur, waarbij conform art. 20 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
  
Vorig verslag 
1.Goedkeuring verslag 
 
Aanstelling personeel 
2.Eedaflegging van de heer Ive Vanderlee als financieel directeur.  
  
Grondgebiedszaken 
3.PG Haspengouw - wijziging van de statuten. 
4.Herinrichting Beckersvaart - GT-180450-61 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-7988. 
5.Aankoop duurzame werkkledij 2019 (3 X verlengbaar) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2018-
6936. 
 
Vrije Tijd 
6.Goedkeuring gebruikersreglement bibliotheek Herk-de-Stad. 
7.Werking adviesraden 2019-2025. 
Interne zaken 
8.Migratie servers stadsbestuur en OCMW naar een gemeenschappelijk platform in een managed datacenter. 
 
Wonen West Limburg 
9.Aanduiding afgevaardigden in het Beheerscomité interlokale vereniging Wonen in West-Limburg (WWL) 
 
Secretariaat 
10.Kennisname geldigverklaring verkiezing op 2 januari 2019 van de leden van de politieraad van de politiezone PZ 
Limburg Regio Hoofdstad. 
11.Voordracht leden raad van bestuur van Limburg.net. 
12.Voordracht afgevaardigde en vaste plaatsvervanger van het algemeen comité van Limburg.net. 
13.Bijzondere algemene vergadering van Limburg.net op 27 maart 2019. Aanduiding vertegenwoordiger , 
plaatsvervanger en in te nemen standpunten. 
14.Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL: aanduiding 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger en in te nemen standpunten 
15.Goedkeuring van de agenda en voordracht van een kandidaat-bestuurder voor Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging. 
16.Aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervanger op d e (buitengewone) algemene vergadering van 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. 
17.Vereniging voor openbaar groen – VVOG. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene 
vergaderingen en voordracht 1 kandidaat raad van bestuur of 1 kandidaat voor het Financieel Comité. 
18.Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor huisvesting. Voordracht 2 kandidaat-bestuurders (verschillend 
geslacht )voor raad van bestuur en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene 
vergaderingen. 
19.Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Aanduiding vertegenwoordiger , plaatsvervanger en adviserend 
lid in de algemene vergaderingen. 
20.Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Voordracht 1 kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur. 
(eventueel) 
21.Aanstelling afgevaardigden voor de algemene vergadering van: 
     -Watering De Herk, 
     -Watering Schakkebroek en Terbermen, 
     -Watering Schulensbroek, 
     -Watering Sint-Truiden. 
22.Bekkenbestuur van het Demerbekken. Aanduiding van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger  in het 
Bekkenbestuur. 
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23.Toerisme Limburg vzw. Aanduiding van. Aanduiding van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de 
algemene vergaderingen. 
Personeel 
24.Goedkeuring gezamenlijk organogram gemeente en OCMW Herk-de-Stad. 
 

34 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt akte van verslagen en briefwisseling. 

35 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het schepencollege neemt kennis van de data van vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Waarnemend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 
 
 


