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BESLUITENLIJST - het college van burgemeester en 
schepenen 
 
PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 08 april 2019 

 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen 

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

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Marijke Berden, Schepen 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd aanvaard mits volgende aanpassing: schepen Mark Vanleeuw en 
toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Bart Gruyters hebben de bestelbons en 
het verslag mee goedgekeurd. 
 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/483 en  2019/486. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Feiten en context 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd 2019/462 tot en met 2019/483.  

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2018/4912 tot en met 2018/4918 en 2019/707 en 
van 2019/800 tot en met 2019/829. 
 

Financiën 
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5 Urnengrafconcessie 

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

6 Ter agendering op de gemeenteraad van 13 mei 2019: 
Contractvoorwaarden voor het aangaan van leningen door het 
gemeentebestuur van Herk-de-Stad 

Het verlenen van de goedkeuring van de contractvoorwaarden voor het aangaan van leningen door het 
gemeentebestuur van Herk-de-Stad wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 13 mei 2019. 

7 Ter agendering op de gemeenteraad van 13 mei 2019: Goedkeuring 
budgetwijzing 1-2019. 

De goedkeuring van de budgetwijziging 1-2019 wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 13 mei 2019. 
 

Grondgebiedszaken 

8 Dierenwelzijn – deelname Valentijnsactie (kattensterilisatie) 

Het schepencollege stemt in met de deelname aan de “Valentijnsactie huiskatten (kattensterillisatie)”, die loopt tot 
30 september 2019. Hiervoor worden een aantal kortingbonnen voorzien voor inwoners van Herk-de-Stad met een 
maximum van twee bonnen per gezin. Er wordt een budget van 500 euro vrijgemaakt.  
 

Omgeving 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
omheining op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71012, 
sectie B, perceel 10N3 ter plaatse Dorpsstraat 44A aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71012, sectie B, perceel 10N3 ter plaatse Dorpsstraat 44A wordt onder voorwaarde afgeleverd aan XXX. 
 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
omheining op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71012, 
sectie B, perceel 10K3 ter plaatse Dorpsstraat 44B aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71012, sectie B, perceel 10K3, ter plaatse Dorpsstraat 44B, wordt onder voorwaarde afgeleverd aan XXX. 
 

11 Aktename van een melding voor een bronbemaling op een perceel met 
kadastrale gegevens Afdeling 71012, sectie B, perceel , 141 en 149A., 
ter plaatse Vennestraat zn  aan XXX 
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Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door XXX voor de bemaling, 
gelegen te Vennestraat zn te 3540 Herk-de-Stad, kadastrale ligging: 71012, sectie B, perceel , 141 en 149A. 
 
 

12 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels Maart 2019 

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

13 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, Korpse straat 57, 2 afdeling, sectie B, nr. 133A, 195B, 195C, 195D, 
406E, 406N, 407H, 407M, 428A 

Het college van burgemeester en schepenen maakt enkele opmerkingen betreffende de voorgestelde splitsing van 
het perceel grond, ter plaatse Korpse straat 57, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 2 afdeling, 
sectie B, nr. 133A, 195B, 195C, 195D, 406E, 406N, 407H, 407M, 428A, groot volgens meting respectievelijk 465 m² 
voor lot 1, 524 m² voor lot 2, 17240 m² voor lot 3 en 301 m² voor lot 4, zoals vermeld op het opmetingsplan van 
landmeter-expert XXX dd. 31 maart 2018. In de akte wordt volgende tekst opgenomen: “Voor de  verdeling werd 
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.”. 
 

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie D perceel 
623L ter plaatse Eggelstraat 18 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

Dit punt werd verdaagd 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning voor een 
bestemmingswijziging van handelsfunctie naar vrij beroep op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 71012 sectie A perceel 173A 
ter plaatse Grote Baan 5 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

De omgevingsvergunning voor een bestemmingswijziging van handelspand naar vrije beroepen op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71012 sectie A perceel 173A ter plaatse Grote Baan 5 te 3540 Herk-de-Stad wordt 
onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

16 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
opslagloods, open frontstal met sleufsilo en boerderijwinkel op een 
perceel met kadastrale gegevens Afdeling 71051, sectie C, perceel 
228a,219, 220, 221, 222, 223, 224 ter plaatse Pannestraat zn aan XXX. 

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een opslagloods, open frontstal met sleufsilo en boerderijwinkel op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71051, sectie C, perceel 228a,219, 220, 221, 222, 223, 224, ter 
plaatse Pannestraat zn aangevraagd door XXX wordt onder voorwaarden afgeleverd. 

Milieu 
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17 Openstelling Vroente van 29 april tot 22 november 2019 

De gemeentelijke vrijgeweide De Vroente wordt vanaf 29 april 2019 opengesteld.  De Vroente wordt opnieuw 
volledig gesloten uiterlijk op 22 november 2019 of eerder indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken. 
De jaarprijs per dier werd vastgesteld op 20 euro, zoals bepaald bij beslissing van de gemeenteraad dd. 
20/04/2015.  Voor de instandhouding van het Kruipend Moerasscherm worden enkele maatregelen genomen. De 
eigenaard van de dieren moeten aan enkele voorwaarden voldoen. 
 

18 Beheersing van de populatie wilde duiven 

Er wordt principieel akkoord gegaan om de populatie aan wilde duiven te beheersen door het toepassen van 
gecontroleerde geboortebeperking. Hiervoor wordt een offerte op maat gevraagd aan minstens drie veeartsen (max. 
50 duiven). Op basis van deze offerte wordt beslist of hiermee zal gestart worden in het voorjaar 2019. 
 

TD-P 

19 Ter agendering voor de gemeenteraad van mei - voorlopige vaststelling 
rooilijnplan – buurtwegen 32 en 34 ter plaatse Daelersveld, nieuw te 
ontwikkelen woonwijk Tamerpark 

De voorlopige vaststelling rooilijnplan – buurtwegen 32 en 34 ter plaatse Daelersveld, nieuw te ontwikkelen 
woonwijk Tamerpark wordt geagendeerd op de gemeenteraad van mei. 
 

Staf 

Secretariaat 

20 Kienspelvergunningen 

Voor de organisatie van acht kienavonden geeft het college van burgemeester en schepenen een vergunning. 
 

21 Logistieke ondersteuning 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de logistieke ondersteuning van een straatfeest in de 
Bosstraat op 29 juni 2019 door het gratis ter beschikking stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 
75,00 euro. 

22 Bijkomende bestelling relatiegeschenken 

Het college van burgmeester en schepenen stemt in met de bijkomende bestelling van relatiegeschenken bij Piet 
Stockmans. Het gaat om 45 schalen geraamd op 2.799,50 euro incl. btw. 
 

Wonen in West-Limburg 

23 Aanbieding recht van voorkoop Vol 00045 
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Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand 
Bampsstraat 73, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 2, sectie B, perceelnr. 173L. 
 
 

Personeel 

24 Arbeidsongeval: vaststelling consolidatie zonder blijvende invaliditeit 

Het arbeidsongeval van XXX op 15 december 2018 wordt geconsolideerd op 19 maart 2019 zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden. 
  

25 Toekenning vrijwilligersvergoeding voor begeleiding ‘Kwartiertje 
voorlezen’ in de bibliotheek. 

Voor de geleverde prestaties in 2019 van het begeleiden van het ‘Kwartiertje voorlezen’, tweewekelijks op zondag 
van 11 tot 11.15 uur in de bibliotheek, wordt een vrijwilligersvergoeding van 34,71 euro aan XXX toegekend. 
 

26 Aanduiding vrijwilligers voor hulp bij het begeleiden van de activiteiten 
van de dienst jeugd tijdens de paasvakantie 2019. 

Een vergoeding van 25 euro wordt toegekend aan drie vrijwilligers voor het begeleiden van de activiteiten van de 
dienst Jeugd tijdens de paasvakantie 2019. Er wordt geen vergoeding toegekend aan de vrijwilligers voor de 
begeleiding van de uitstap naar Toverland op 11 april 2019. Hun toegangsticket wordt betaald. Aan drie vrijwilligers 
die instaan voor de begeleiding tijdens de filmnamiddag op 12 april 2019 krijgen een vergoeding van 20 euro. Vier 
vrijwilligers die instaan voor de begeleiding tijdens het Kinderpaleis op 15, 16 en 17 april krijgen een vergoeding van 
25 euro. 
 

27 Omniumverzekering voor gebruik eigen voertuig voor opdrachten in 
het belang van de dienst.  Uitbreiding verzekering nieuwe 
personeelsleden. 

De verzekeringsmaatschappij Ethias wordt gevraagd het bestaande verzekeringscontract nr. 2.725.020 ter 
verzekering van de stoffelijke schade, brand en diefstal, uit te breiden voor de voertuigen van twee personeelsleden. 
 

28 Aanwerving medewerker bibliotheek in contractueel verband met 
ingang van 1 september 2019 met een prestatieverhouding van 38/38. 

XXX, opgenomen in de wervingsreserve voor de functie van medewerker bibliotheek, wordt met ingang van 1 
september 2019 aangeworven als medewerker bibliotheek – niveau C1-C3 - met een contract voor onbepaalde 
duur en met een prestatieverhouding van 38/38. 
 

29 Wijziging arbeidsovereenkomst beambte dienstencentrum van 32,6/38 
naar 28,6/38 met ingang van 1 mei 2019 met vervanging. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de wijziging van de arbeidsovereenkomst van een 
beambte dienstencentrum vanaf 1 mei van 32,6/38 naar 28,6/38 voor 1 jaar. De arbeidsovereenkomst van een 
beambte onderhoud wordt vanaf 1 mei uitgebreid voor een jaar van 25/38 naar 27/38. De arbeidsovereenkomst van 
een contractueel beambte groendienst met een prestatieverhouding van 19/38 wordt vanaf 1 mei uitgebreid naar 
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een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van een jaar als beambte onderhoud/dienstencentrum met een 
prestatieverhouding van 21/38. 
 

30 Toestemming stage student UCLL lichamelijke opvoeding bij de 
stedelijke dienst Sport. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de stage van een student lichamelijke opvoeding aan 
UCCL bij de dienst Sport.  
l. 

Meldingen 

31 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen en briefwisseling. 

 

32 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgestelde data voor 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 

 


