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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 03 juni 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Schepenen 

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

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Mark Vanleeuw, Guido Ector, Schepenen 

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

 
Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/648, 2019/658 en 2019/677 en 2019/689 en 
2019/690. 
  
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/635 tot en met 2019/679. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/1368 tot en met 2019/1539 met 
uitzondering van 2019/1399. 
 

Financiën 
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5 Urnengrafconcessie 

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

6 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 2019: Budgetwijziging 
kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek 

De budgetwijziging kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni.  
  
  

7 Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de 
Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde 
woningen. 

Het ontwerpkohier, lijst 3 van 21 mei 2019, van de gemeentebelasting op de heffing op ongeschikte en 
onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde 
woningen van het jaar 2018  wordt voor een woning vastgesteld op de som van 2.200 euro en uitvoerbaar 
verklaard. 
 

8 Heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers. 

Het ontwerpkohier, lijst 10 van 20 mei 2019, van de gemeentebelasting op de heffing op leegstaande woningen 
en/of gebouwen en/of kamers van het 1ste kwartaal 2019 wordt vastgesteld op 2 artikels voor in totaal de som van 
6.600 euro en uitvoerbaar verklaard. 
  

9 Ter agendering op de gemeenteraad van 24 juni 2019. Vaststelling 
jaarrekening 2018 en toelichting bij de jaarrekening 2018 van stad 
Herk-de-Stad. 

De jaarrekening 2018 en de toelichting van de stad Herk-de-Stad wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni. 
 

Grondgebiedszaken 

10 Aanvulling in het vergunningenregister voor de vergunningstoestand 
van een bestaande constructie gelegen afdeling 1, sectie D, perceel 
74D, ter plaatse Keernestraat 48. 

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de nota ter aanvulling van het vergunningenregister, voor 
de constructie gelegen Afdeling 1, sectie D, perceel 75D, ter plaatse Keernestraat 48, welke stelt dat de constructie 
niet langer vergund of vergund geacht is. De werken werden uitgevoerd ondanks een weigering van een 
omgevingsvergunning.  
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11 Aanvulling in het vergunningenregister voor de vergunningstoestand 
van een bestaande constructie gelegen afdeling 1, sectie B, perceel 
131G, ter plaatse Kragenstraat 1 

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de nota ter aanvulling van het vergunningenregister, voor 
de constructie gelegen Afdeling 1, sectie B, perceel 131G, ter plaatse Kragenstraat 1, welke stelt dat de constructie 
niet vergund of vergund geacht is. 
 

12 Aanvulling in het vergunningenregister voor de vergunningstoestand 
van een bestaande constructie gelegen afdeling 1, sectie D, perceel 
368P, ter plaatse Rummenweg 148. 

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de nota ter aanvulling van het vergunningenregister, voor 
de constructie gelegen Afdeling 1, sectie D, perceel 368P, ter plaatse Rummenweg 148, welke stelt dat de 
constructie niet vergund of vergund geacht is. 

Omgeving 

13 Weigeren van een omgevingsvergunning voor het samenvoegen van 2 
huisnummers op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 
sectie 24 perceel 640P en 640R ter plaatse Wendelenplein 2 en 
Wendelenplein 3 aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het samenvoegen van 2 huisnummers op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71024 sectie A perceel 640P en 640R ter plaatse Wendelenplein 2 en Wendelenplein 3 wordt geweigerd 
aan XXX. 

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
vrijstaande woning met carport op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71051 sectie C perceel 1012A ter plaatse Sint-
Jorislaan 182 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX en XXX  

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met carport op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71051 sectie C perceel 1012A ter plaatse Sint-Jorislaan 182 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder 
voorwaarden afgeleverd aan XXX en XXX. 
 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
tuinhuis op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie 
C perceel 118K ter plaatse Hertenplein 6 aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71024 sectie C perceel 118K ter plaatse Hertenplein 6 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd 
aan XXX. 

16 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een 
grond in 2 loten voor halfopen bebouwing op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71003, sectie B, perceel 53Z2, ter plaatse 
Bosstraat zn aan XXX 
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De omgevingsvergunning voor het verkavelen in 2 loten voor halfopen bebouwing op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71003, sectie B, perceel 53Z2, ter plaatse Bosstraat zn (tussen nrs. 4 en 8), wordt onder 
voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
  

17 Afleveren van een omgevingsvergunning voor een nieuwe vergunning 
voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) op 
een perceel met kadastrale gegevens Afdeling 71024, sectie D, perceel 
612W2, ter plaatse Linderveld aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het exploiteren van een nieuwe inrichting (IIOA) voor een grondwaterwinning, 
gelegen te Herk-de-Stad,  Linderveld zn, met kadastrale ligging: Afdeling 71024, sectie D, perceel 612W2 - wordt 
vergund aan XXX, waarbij volgende rubriek van toepassing is: 
53.8.1°b) Andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen, vermeld in 
rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het 
locatiespecifieke dieptecriterium (max. debiet van 1800 m³/jaar) (klasse 2); 
 

18 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, Grote Baan 70, 2 afdeling, sectie A, nr. 346s, 348x/deel en 
364b/deel 

Het schepencollege heeft opmerkingen betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter plaatse 
Grote Baan 70, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 2 afdeling, sectie A, nr. 346s, 348x/deel en 
364b/deel, groot volgens meting respectievelijk 2834 m² voor lot 1, 1206 m² voor lot 2, 405 m² voor lot 3 en 554 m² 
voor lot 4, zoals vermeld op het opmetingsplan van de landmeter-expert. De woning komt qua inplanting en 
bouwvolume niet overeen met de stedenbouwkundige vergunning. Een regularisatie dient aangevraagd te worden 
om de vergunningstoestand in regel te stellen. De woning is vergund als bedrijfswoning bij een landbouwbedrijf, dat 
evenwel niet langer actief is. Indien het landbouwbedrijf opnieuw wordt opgestart, kan de regularisatie van de 
woning aangevraagd worden in haar huidige status van bedrijfswoning. Indien niet, moet tevens een functiewijziging 
van bedrijfswoning naar zonevreemde woning gevraagd worden. In beide gevallen is de woning onlosmakelijk 
verbonden met de bedrijfsgebouwen. Zij mogen in geen geval van elkaar afgesplitst worden. De instrumenterende 
ambtenaar dient navolgende tekst op te nemen in de in de akte: “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.” 
  

19 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
vrijstaande ééngezinswoning en regulariseren van een bijgebouw op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie C perceel 
286D ter plaatse Grote Kruisstraat 13 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX en 
XXX  

De omgevingsvergunning voor het verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning en regulariseren van een 
bijgebouw op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie C perceel 286D ter plaatse Grote 
Kruisstraat 13 te 3540 Herk-de-Stad wordt afgeleverd aan XXX en XXX. 
 

20 Aktename van een melding voor zorgwonen op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71003, sectie A, nr 303E, 303F, ter 
plaatse Grotestraat 24 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door XXX voor het starten van 
een zorgwoning, gelegen te Grotestraat 24 te 3540 Herk-de-Stad.  
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Milieu 

21 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 2019: 
PG Leader Haspengouw - Goedkeuring jaarverslag 2018 en 
jaarrekening 2018. 

 
Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van de interlokale verenging PG Haspengouw wordt geagendeerd op 
de gemeenteraad van juni.  
 
TD-P 

22 Checklist camerabewaking op het grondgebied van Herk-de-Stad 

Het college van burgemeester en schepenen geeft via de checklist aan wat de vereisten/noden zijn voor de vaste 
camerabewaking aan de sporthal Herkules alsook de mobiele camerabewaking die zal ingezet worden tegen de 
overlast van sluikstorten en vandalisme. 
 

23 Betreft: toestand van het gebouw gelegen op het perceel 760 h,  
gekend als de bunker van de Chiro 

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de kerkfabriek om ondersteuning te bekomen 
van de Technische Dienst en de dienst Omgeving van de gemeente bij de afbraakwerken van "de bunker". 
 

24 Voorstel voor het opstarten van onderhandelingen met politie met het 
oog op herlocatie van het wijkkantoor te Herk-de-Stad 

Dit punt werd verdaagd 

 
Mobiliteit 

25 Standpuntbepaling Pater Vanwingplein 

Dit punt werd verdaagd 

26 Goedkeuring van het tijdelijke politiereglement voor de regeling van 
het verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter 
gelegenheid van de organisatie van Beachday op zaterdag 6 juli 2019. 

Het ontwerpreglement wordt verworpen omwille van doorstroming verkeer, overlast omwonenden en de 
mogelijkheid om de Beachday wel outdoor op het binnenpleintje van jeugdhuis XL te laten doorgaan. Het 
evenement zelf wordt wel vergund (agendapunt 31). 
 

Vrije Tijd 
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27 Te agenderen op de gemeenteraad van juni 2019: Goedkeuring 
organiek reglement van de Raad van Bestuur van de bibliotheek van 
Herk-de-Stad. 

 
Het organiek reglement van de Raad van Bestuur van de bibliotheek wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 
juni. 
 

Jeugd 

28 Organisatie blokbar in De Markthallen tijdens de maand juni 2019 

Er wordt akkoord gegaan met de organisatie van een blokbar in de beschikbare lokalen van  De Markthallen van 3 
t.e.m. 26 juni 2019 telkens van 9 tot 17 uur. Er wordt gratis kraantjeswater aangeboden. 
 

29 Speelstraten 2019 

Dit punt werd verdaagd. 

30 Fuifaanvraag 

Er wordt ingestemd met de organisatie van Fris aan de Vis, een fuif in Jeugdhuis XL, Ridderstraat 6, 3540 Herk-de-
Stad te Herk-de-Stad op 21 juni 2019 van 21 tot 3 uur. Er wordt onder voorwaarden een afwijking voorzien op de 
Vlaremwetgeving voor et maximale geluidsniveau. 
 

31 Fuifaanvraag Beachparty 

Er wordt ingestemd met de organisatie van Beachparty, een fuif in Jeugdhuis XL, Ridderstraat 6, 3540 Herk-de-Stad 
op 6 juli van 14 tot 19 uur. Er wordt onder voorwaarden een afwijking voorzien op de Vlaremwetgeving voor het 
maximale geluidsniveau.  
 
 Sport 

32 Toekennen van toelage aan sportverenigingen die zelf instaan voor het 
onderhoud van hun buitenterreinen 

Het schepencollege kent een toelage toe aan sportverenigingen die zelf instaan voor het onderhoud van hun 
buitenterreinen. Het gaat om een tennisclub, een hondenschool en vijf voetbalverenigingen voor een totaalbedrag 
van 4016 euro. 
 

Interne zaken 

ICT 

33 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD 
Toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal ("Cipal") 
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De toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni. 
 

34 Aankoop thin clients ter vervanging van de huidige desktop pc's voor 
de aansluiting naar het CipalSchaubroeck datacenter 

Het schepencollege gaat akkoord met de aankoop van thin clients ter vervanging van de huidige desktop pc’s. De 
firma Cipal Schaubroeck wordt de opdracht gegeven voor de aankoop en levering van 56 IGEL thin clients voor een 
kostprijs van 24.016 euro inclusief BTW.  

Beleid 

AGB 

35 Ter agendering op de gemeenteraad juni: 
Statutenwijziging AGB Herk-de-Stad 

Dit punt werd verdaagd 

Staf 

36 Afsprakennota tussen enerzijds het college van burgemeester en 
schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale 
dienst en anderzijds het managementteam 

Dit punt werd verdaagd 

Logistiek-preventie 

37 App buurtpreventie 24 - licentie voor 5 jaar  - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunning - 2019-8259 

Het schepencollege stapt op dit ogenblik nog niet in het project. 

Secretariaat 

38 Goedkeuring beheersovereenkomst Autonoom Gemeentebedrijf 2019-
2025 

Dit punt werd verdaagd 

39 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 2019: Gemeentelijke 
Holding NV in vereffening. Algemene vergadering op 26 juni 2019. 
Kennisname agendapunten. 

De kennisname van de agendapunten van de algemene vergadering op 26 juni 2019 van de Gemeentelijke Holding 
NV in vereffening wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni. 
  

40 Kienspelvergunningen 
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Voor de organisatie van zes kienavonden wordt een vergunning verleend mits naleving van voorwaarden. 
 

41 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 2019: Vereffening 
Toerisme Midden Limburg - voorstel oplossing in der minne tussen 
gemeenten Heusden-Zolder, Lummen, Halen en Herk-de-Stad. 

Het voorstel oplossing in der minne tussen de gemeenten Heusden-Zolder, Lummen, Halen en Herk-de-Stad voor 
de vereffening van Toerisme Midden Limburg wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni. 
 

42 Verslagen kerkraad Sint-Martinus 

  
Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Sint-Martinus Herk-de-
Stad van 5 maart 2019 en 20 maart 2019. 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

43 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD 
Goedkeuring van de subsidieaanvraag WWL 4.0 

De goedkeuring van de subsidieaanvraag WWL 4.0. wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni. 
 

Personeel 

44 Goedkeuring deelname aan een procedure tot samenaankoop  voor 
maaltijdcheques via Fluvius. 

De deelname aan de procedure tot samenaankoop van maaltijdcheques in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst met Fluvius wordt goedgekeurd.  
  

45 Organisatie selectieprocedure voor de functie van begeleid(st)er 
buitenschoolse kinderopvang. 

De examenjury voor het organiseren van het examen voor de contractuele functie van (deeltijds) begeleid(st)er 
buitenschoolse kinderopvang wordt vastgesteld.  
 

46 Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's opdracht 
“aanstelling extern bureau voor de ondersteuning van de  aanstelling 
van een algemeen directeur op basis van een vergelijking van titels en 
verdiensten” 

 
Het bestek met nr. 2019-8213 en de raming voor de opdracht “aanstelling extern bureau voor de ondersteuning van 
de  aanstelling van een algemeen directeur op basis van een vergelijking van titels en verdiensten”, opgesteld door 
de Dienst Personeel, wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
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zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 5.000 euro 
excl. btw.  
 

47 Aanwerving 1 VTE medewerker secretariaat niveau C met aanleg 
werfreserve voor dezelfde functie. 

XXX wordt aangeworven als medewerker secretariaat – niveau C met een contract voor onbepaalde duur en met 
een prestatieverhouding van 38/38. 
  
         

Meldingen 

48 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 24 juni 2019 om 20 uur, waarbij conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017, zoals gewijzigd, volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
Dit is de eerste definitieve agenda die uitgaat op donderdag 6 juni 2019; de tweede volgt op 13 juni 2019. 
 
Toelichting 
1.Toelichting masterplan sportinfrastructuur door de sportraad. 
Verslag 
2.Goedkeuring vorig verslag. 
Financiën 
3.Vaststelling jaarrekening 2018 en toelichting bij de jaarrekening 2018 van stad Herk-de-Stad. 
4.Budgetwijziging kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 
Grondgebiedzaken 
5.PG Leader Haspengouw - Goedkeuring jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018. 
Vrije Tijd 
6.Goedkeuring organiek reglement van de Raad van Bestuur van de bibliotheek van Herk-de-Stad. 
7.Aankoop meubilair nieuwbouw BKO Herk-de-Stad - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-8143. 
Wonen in West-Limburg 
8.Goedkeuring van de subsidieaanvraag WWL 4.0. 
Staf 
9.Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: invoering van een woonerf in de Trompetweg / 
Trompetplein. 
10.Toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal ("Cipal"). 
11.Vereffening Toerisme Midden Limburg - voorstel oplossing in der minne tussen gemeenten Heusden-Zolder, 
Lummen, Halen en Herk-de-Stad. 
12.Fluvius Limburg. Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 25 juni 2019. Goedkeuring agenda en in te 
nemen standpunten. 
13. Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer (OSM). Statutaire algemene vergadering op 27 juni 2019. 
Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten. 
14. Gemeentelijke Holding NV in vereffening. Algemene vergadering op 26 juni 2019. Kennisname agendapunten. 
15.Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
16.Kennisname syntheseverslagen activiteiten 2018 Inter-aqua, Inter-media en Inter-energa. 
17.Kennisname briefwisseling. 

49 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt kennis van de verslagen en briefwisseling. 
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50 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: 
 
Bart Bastijns 
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


