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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 29 april 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 

 

Allerlei 

1 Presentatie zone Diestsesteenweg. 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/520, 2019/522, 2019/524, 2019/537 en 
2019/538. 
 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/511 tot en met 2019/536.  

 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2018/4919 tot en met 2018/4929 en genummerd 
van 2019/948 tot en met 2019/1004. 
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Financiën 

6 Bezwaarschrift tegen de belasting op afvalinzameling en –verwerking 
2019. 

Het voormelde bezwaarschrift van XXX wordt aangenomen omdat XXX op 1 januari 2019 niet meer in Herk-de-Stad 
woonde. Er wordt aan de eiser ontheffing verleend voor de som van 104,59 euro, zijnde de opgelegde belasting op 
afvalinzameling en –verwerking 2019. 
 

7 Ter agendering op de gemeenteraad van mei 2019: Budgetwijziging 
kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk 

De budgetwijzging kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk wordt geagendeerd op de gemeenteraad van mei 2019. 
 

8 Ter agendering op de gemeenteraad van mei 2019 : Advies over de 
rekening 2018 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek 

Het advies over de rekening 2018 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek wordt geagendeerd op de 
gemeenteraad van mei 2019. 
 

9 Ter agendering op de gemeenteraad van mei 2019 : Advies over de 
rekening 2018 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad 

Het advies over de rekening 2018 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad wordt geagendeerd op de 
gemeenteraad van mei 2019. 
 

10 Ter agendering op de gemeenteraad van mei 2019 : Advies over de 
rekening 2018 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 
Schakkebroek 

Het advies over de rekening 2018 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek wordt geagendeerd 
op de gemeenteraad van mei 2019. 

11 Ter agendering op de gemeenteraad van mei 2019 : Advies over de 
rekening 2018 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen 

Het advies over de rekening 2018 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen wordt geagendeerd op de 
gemeenteraad van mei 2019. 
 

12 Ter agendering op de gemeenteraad van mei 2019 : Advies over de 
rekening 2018 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk 

Het advies over de rekening 2018 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk wordt geagendeerd op de gemeenteraad 
van mei 2019. 
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13 Bezwaarschrift tegen de belasting op afvalinzameling en –verwerking 
2019. 

Het voormelde bezwaarschrift van XXX tegen de belasting op afvalinzameling en –verwerking wordt niet aanvaard 
omdat XXX op 1 januari 2019 was gedomicilieerd was in Herk-de-Stad. 
 

Grondgebiedszaken 

14 Overdracht van in beslag genomen voertuigen 

Het schepencollege stemt in met het voorstel om het voertuig Citroën Berlingo, dat achtergelaten werd, definitief 
over te dragen aan takeldienst Mathys ter dekking van de takel- en stallingskosten met de opdracht om dit nog aan 
te houden voor de periode waarin het voertuig nog kan worden opgeëist. 

15 Call energieprojecten 2019 – beslissing indienen dossier 

De Vlaamse Regering heeft een subsidie van 6 miljoen euro goedgekeurd voor energieprojecten. Ingediende 
dossiers moeten betrekking hebben op energie-efficiëntie, groene warmte/WKK en elektrische mobiliteit (bv. 
wagens, laadpalen).Het schepencollege beslist om de vervanging van de openbare verlichting door in de Koprse 
straat door LED en de relighting van De Markthallen goed. 

Omgeving 

16 Aktename van een melding voor een bronbemaling op een perceel met 
kadastrale gegevens aligging Afdeling 71024, sectie A, perceel 135R, 
ter plaatse Keernrestraat 10 aan XXX 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van Bronbemaling van de bouw van 8 
appartementen, gelegen te Keernestraat 10 te 3540 Herk-de-Stad, kadastrale ligging: Afdeling 71024, sectie A, 
perceel 135R ingediend door XXX. 
 

17 Kennisname beslissing bestendige deputatie van de provincie Limburg 
betreffende de stedenbouwkundige vergunning aangaande het bouwen 
van een eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 3, sectie A, nr 368B, ter plaatse Slapersstraat 1. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de bestendige deputatie met 
betrekking tot de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning van XXX aangaande het bouwen van een 
eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3, sectie A, nr 368B, ter plaatse Slapersstraat 1. 

18 Kennisname verzoek tot tussenkomst van de raad van 
vergunningenbetwisting betreffende de  stedenbouwkundige 
vergunning aangaande het slopen van een stal en bouwen van 3 een 
gezinswoningen op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2, 
sectie A, nr 576m, ter plaatse Théophile Donnéstraat. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoekschrift met betrekking tot de aanvraag 
van een stedenbouwkundige vergunning van XXX aangaande het slopen van een stal en het bouwen van 3 
eengezinswoningen op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2, sectie A, nr 576, ter plaatse Théophile 
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Donnéstraat. Het college van burgemeester en schepenen wenst niet tussen te komen in de procedure. 
 

19 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 
sectie C nr. 892E2, ter plaatse Schopstraat 17, aan XXX en XXX 

De omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71024, sectie C, perceel 892E2 ter plaatse Schopstraat 17 wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX 
en XXX. 

20 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
tuinhuis op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71051 sectie 
C perceel 448R ter plaatse Sint-Jorislaan 72 te 3540 Herk-de-Stad aan 
XXXi 

De omgevingsvergunning voor het slopen van het bestaande tuinhuis en bouwen van een nieuw tuinhuis op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 71051 sectie C perceel 448R ter plaatse Sint-Jorislaan 72 te 3540 Herk-
de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

21 Kennisname beslissing bestendige deputatie van de provincie Limburg 
betreffende de omgevingsvergunning aangaande het verbouwen van 
een eengezinswoning tot 2 woongelegenheden en het toevoegen van 
een carport op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3, sectie 
B, nr 452v, ter plaatse Kerkstraat 86. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de bestendige deputatie met 
betrekking tot de aanvraag van de omgevingsvergunning van XXX en XXX aangaande het verbouwen van een 
eengezinswoning tot 2 woongelegenheden en het toevoegen van een carport op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 3, sectie B, nr 452v, ter plaatse Kerkstraat 86. De bestendige deputatie weigert de vergunning 
aan XXX en XXX. 

Milieu 

22 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de vzw Centrale 
Landelijke Gilde, Diestsevest 40 3000 Leuven ivm :  
- Verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie  
- Het ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten 
en belevingselementen naar het grote publiek 
- STEMmig boeren 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Centrale Landelijke Gilde, Diestsevest 40 3000 Leuven en de 
gemeente Herk-de-Stad met als doelstelling het verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie, het 
ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek en 
STEMmig boeren wordt goedgekeurd. 
 

TD-P 

23 Ter agendering voor de gemeenteraad van mei - Goedkeuring Offerte - 
Verledding Cabine Donk Eggelstraat 
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De goedkeuring van de offert voor de verledding van de cabine Donk Eggelstraat wordt geagendeerd op de 
gemeenteraad van mei. 
 

24 Principiële goedkeuring “beheersplan voor het beschermd onroerend 
erfgoed - Amandinahuis 

Het schepencollege keurt het beheersplan voor het beschermend onroerend erfgoed Amandinahuis principieel 
goed. 
 

Mobiliteit 

25 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de organisatie door “De lustige kletsers” van een straatbarbecue 
in de van Willigenlaan op zaterdag 6 juli 2019. 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor regeling van het verkeer en handhaving van de orde en 
de veiligheid ter gelegenheid van de organisatie door “De lustige kletsers” van een straatbarbecue in de van 
Willigenlaan op zaterdag 6 juli 2019 goed. De van Willigenlaan wordt voor alle doorgaand verkeer afgesloten vanaf 
zaterdag 6 juli 2019 om 9.00 uur tot zondag 7 juli 2019 15.00 uur ter gelegenheid van de straatbarbecue. 

26 Ter agendering op de gemeenteraad van mei 2019: 
 
Advies over het ontwerp ministerieel besluit houdende aanvullend 
reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de 
uitbreiding van een plaatselijk inhaalverbod op de N716 (St-
Truidersteenweg). 

Het advies over het ontwerp ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 
met betrekking tot de verlenging van een plaatselijk inhaalverbod op de N716 (St-Truidersteenweg) tussen km-
punten 11,800 en 13.939 wordt geagendeerd op de gemeenteraad van mei. 
 

27 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid tijdens de 
verbouwingswerken aan de lagere school Sint-Martinus te Herk-de-
Stad van 3 juni tot en met 31 augustus 2019. 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor regeling van het verkeer en handhaving van de orde en 
de veiligheid tijdens de verbouwingswerken aan de lagere school Sint-Martinus te Herk-de-Stad van 3 juni tot en 
met 31 augustus 2019 goed. Op het pad langs de Sint-Martinusschool campus Ursula wordt van aan de sporthal 
Herkules tot aan de lagere school werfverkeer toegelaten en wordt het pad afgesloten voor alle zwakke 
weggebuikers. 

Vrije Tijd 

Ontwikkelingssamenwerking 

28 Aanvraag subsidie voor werkstage in Ecuador 

De subsidieaanvraag van XXX voor een bedrag van 211,15 euro voor een werkstrage in Ecuador wordt 
goedgekeurd. 
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Staf 

Secretariaat 

29 Verslag kerkraad 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Sint-Jan-de-Doper 
Schulen van 2 april 2019.  

30 Viering 50-jarig bestaan Tafeltennisclub Schulen 

Het schepencollege beslist dat Tafeltennisclub Schulen op basis van een ingediende onkostennota een 
tussenkomst van 70 euro in de algemene kosten voor de viering van het 50-jarig bestaan van de Tafeltennisclub 
Schulen krijgt. 
 

31 Logistieke ondersteuning van een straatbarbecue op 29 juni 2019 voor 
de bewoners van de Oudebaan. 

Het schepencollege stemt in met de logistieke ondersteuning van een straatbarbecue in de Oudebaan op 29 juni 
2019 door het gratis ter beschikking te stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75 euro. 
 

32 Aktename fractieleiders. 

Het schepencollege neemt akte van de aanduiding van de volgende fractieleiders van de in de gemeenteraad 
aanwezige politieke partijen: 
- sp.a: Sofie De Waele 
- CD&V: Wim Hayen 
- Open Vld: Jimmy Graulus 
- N-VA:Karolien Grosemans 
- Groen:Gunter De Ryck 
- NIEUW: Lo Guypen 
 

Wonen in West-Limburg 

33 Nieuw projectvoorstel Wonen in West-Limburg, WWL 4.0, voor de 
periode 01/01/2020 tot 31/12/2025 : keuze van de aanvullende 
activiteiten. 

Het schepencollege gaat akkoord met navolgende keuze van aanvullende activiteiten voor het uitschrijven van de 
projectaanvraag om voor te leggen aan Wonen-Vlaanderen. 
 

  

BELEISDPRIORITEIT 1 - LWBVBP01 

AA 1/1 Een ruimtelijk beleid voeren op basis van een visie om het beschikbare aanbod aan panden op het 
grondgebied te activeren voor wonen 
ð  Hoeves, beschermede panden, mogelijk maken tot samenhuizen / cohousing 

AA 1/3 Inspelend op de maatschappelijke noden een instrument uitwerken en toepassen dat alternatieve 
woonvormen mogelijk maakt 
ð  Enkel voor alternatieve manieren van zorgwonen / kangoeroewonen zoals tijdelijke unit bijplaatsen, 
(duplexwonen ziet Annelies niet mogelijk) 
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BELEISDPRIORITEIT 2 - LWBVBP02 

AA 2/2 Een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in 
bepaalde situaties 
ð  Gemeentelijke premies 

AA 2/3 Een verordening vaststellen en toepassen waarbij de geldigheidsduur van het conformiteitsattest 
beperkt wordt, en woningen met dergelijke conformiteitsattesten opvolgen 
ð  Is dit mogelijk om enkel te laten gelden bij CA voor SVK’s waarbij een nieuwe huurder komt binnen de 10 
jaar? 
ð  Na te vragen op gesprek bij Wonen Vlaanderen op 08/04 

AA 2/5 Een vrijstelling vragen van de adviesverplichting in de administratieve procedures tot ongeschikt-, 
onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning en, als de vrijstelling wordt verleend, de 
procedures toepassen 
ð  Nu doet WWL reeds een uitgebreid vooronderzoek 
ð  Lange wachttijd bij Wonen Vlaanderen voor uitvoeren van woningonderzoek, indien dit verkort kan 
worden door het onderzoek zelf uit te voeren is dit een grote verbetering voor de bewoners / eigenaars 
ð  Na te vragen op gesprek bij Wonen Vlaanderen op 08/04 

AA 2/6 Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken 
ð  Verderzetting van wat er nu al is 

AA 2/7 Een afsprakenkader met de minister en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de gemeente 
aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten, conformiteitsonderzoeken uitvoeren met het oog op 
de inhuurneming van woningen en kamers door het sociaal verhuurkantoor 
ð  OK voor Herk & Lummen – verderzetten 

AA 2/8 De lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale woningkwaliteitsbeleid 
ð  OK voor Herk & Lummen – verderzetten 

  

BELEIDSPRIORITEIT 3 - LWBVBP03 

AA 3/2 Sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners 
ð  OCMW 

AA 3/3 Samenwerken met het vredegerecht en de deurwaarder in het kader van de procedure gerechtelijke 
uithuiszetting 
ð  OCMW 

  

Personeel 

34 Instemming definitieve vervroegde oppensioenstelling XXX met ingang 
van 1 mei 2019. 

Het schepencollege verleent XXX, vast benoemd medewerker financiële dienst, per 1 mei 2019 eervol ontslag en 
machtigt hem vanaf deze datum definitief vroegtijdig op rustpensioen te gaan. 
 

35 Uitbreiding prestaties personeelsleden buitenschoolse kinderopvang 
voor vakantiewerking 2019. 

De prestaties van vijf personeelsleden worden uitgebreid voor de vakantiewerking 2019 van de buitenschoolse 
kinderopvang. 
 

36 Aanvaarding kandidatuur voor deelname aan het bevorderingsexamen 
voor de functie van expert cultuur & jeugd. 

De kandidatuur van XXX wordt aanvaard voor deelname aan het bevorderingsexamen voor de functie van expert 
Cultuur & Jeugd. 
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37 Aanleg werfreserve voor de contractuele functie van toezichter 
sporthal 

Zes geslaagde kandidaten worden opgenomen in de werfreserve voor de functie van toezichter sporthal. 
 

38 Aanwerving twee halftijdse toezichters sporthal in contractueel 
verband met een prestatieverhouding van 19/38 voor onbepaalde duur 

Bij het stadsbestuur van Herk-de-Stad wordt per 1 mei 2019 de in de personeelsformatie voorziene betrekking van 1 
VTE beambte vacant verklaard voor twee halftijdse contractuele functies van toezichter sporthal, rang Ev en wedde 
E1-E3. XXX en XXX worden aangeworven met een contract voor onbepaalde duur met een prestatieverhouding van 
19/38. 
 

Meldingen 

39 Kennisgeving beslissingen van de waarnemend algemeen directeur. 

Het schepencollege neemt kennis van de beslissingen van de waarnemend algemeen directeur. 
 

40 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. 

Het schepencollege neemt kennis van de agenda van de gemeenteraad van mei. 
 
Toelichting 
 
1. Kennisname jaarverslag 2018 politiezone LRH. 
Vorig verslag 
2. Goedkeuring vorig verslag. 
Financiën 
3. Goedkeuring budgetwijziging 1-2019. 
4. Contractvoorwaarden voor het aangaan van leningen door het gemeentebestuur van Herk-de-Stad. 
5. Budgetwijziging kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk. 
6. Advies over de rekening 2018 van de kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 
7. Advies over de rekening 2018 van de kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek. 
8. Advies over de rekening 2018 van de kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk. 
9. Advies over de rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen. 
10. Advies over de rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad.    
Beleid 
11. Goedkeuring beheersovereenkomst Stad en AGB. 
Grondgebiedszaken 
12. Voorlopige vaststelling rooilijnplan – buurtwegen 32 en 34 ter plaatse Daelersveld, nieuw te ontwikkelen 
woonwijk Tamerpark. 
13. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's opdracht “Raamwerken voor veranda Dekenij”. 
14. Goedkeuring Offerte - Verledding Cabine Donk Eggelstraat. 
15. Advies over het ontwerp ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 
met betrekking tot de uitbreiding van een plaatselijk inhaalverbod op de N716 (St-Truidersteenweg). 
Secretariaat 
16. Limburg.net. Bijzondere algemene vergadering op 27 juni 2019. Goedkeuring agenda en in te nemen 
standpunten. 



9 
 

17. Fluvius o.v. Algemene vergadering en jaarvergadering op 23 mei 2019. Goedkeuring agenda en in te nemen 
standpunten. 
18.Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL. Algemene vergadering op 26 
juni 2019.  Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten. 
19. Aktename fractieleiders. 
20. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
21. Kennisname briefwisseling. 

41 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt kennis van de verslagen en de briefwisseling. 

 

42 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het schepencollege neemt kennis van de 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 

 


