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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 11 juni 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 Korte toelichting geoportaal voor online consulteren van 
geagendeerde omgevingsvergunningen en geopunt 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het college aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2019, genummerd 2019/701, waarvoor er door de 
financieel directeur een gunstig visum werd gegeven. 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het college aanvaardt de bestelbonnen voor het dienstjaar 2019, genummerd van 2019/685 tot en met 2019/697 en 
waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/1540 tot en met 2019/1629, genummerd 
van 2019/34 tot en met 2019/38 en genummerd van 2019/81 tot en met 2019/104. 
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Financiën 

6 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor tien jaar voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad 
wordt toegestaan voor begraving van XXX. 
 

7 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor tien jaar voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad 
wordt toegestaan voor begraving van XXX. 
  

8 Grafconcessie 

Een concessie voor dertig jaar voor de begraving in een grafkuil op het gemeentelijk kerkhof van Berbroek wordt 
toegestaan voor begraving van wijlen XXX. 
 

9 Grafconcessie 

Een concessie voor tien jaar voor de begraving in een grafkuil op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad wordt 
toegestaan voor begraving van wijlen XXX. 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

10 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels Mei 2019 

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

11 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 14, 1 afdeling, sectie C, nr. 457D 

Er worden geen opmerkingen gemaakt betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter plaatse 
Jodestraat 14, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 1 afdeling, sectie C, nr. 457D, groot volgens 
meting respectievelijk 150 m² voor lot 2, zoals vermeld op het opmetingsplan van de landmeter-expert. 
 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de bouw van 2 halfopen 
woningen op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 
sectie C perceel 419H ter plaatse Amandinaweg 21 en Amandinaweg 
21a. 
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De omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 halfopen woningen op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71024 afdeling C perceel 419H ter plaatse Amandinaweg 21 en 21A wordt onder voorwaarden afgeleverd 
aan XXX. 

TD-P 

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

Dit punt werd verdaagd 

TD-U 

14 aankoop bestelwagen met dubbele cabine en kipbak - Goedkeuring 
gunning - 2019-7981 

Het schepencollege keurt het verslag van nazicht van de offertes van 3 juni 2019, opgesteld door de Technische 
Dienst – Uitvoering, voor de aankoop van een bestelwagen met dubbele cabine en kipbak goed. De opdracht wordt 
gegund aan Paesmans voor het inschrijvingsbedrag van 23.958 excl. btw. 
 

15 aankoop tweedehands kniktelescopische hoogwerker - Goedkeuring 
gunning - 2019-8050 

Het schepencollege keurt het verslag voor de aankoop van een tweedehands kniktelescopische hoogwerker goed. 
De opdracht wordt gegund aan het Kempens Heftruckbedrijf voor een bedrag van 27.500 euro excl. btw. 
 

16 Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder 

Het schepencollege geeft een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder van 11 juni 2019 tot en met 11 juni 2024.                                                           
  
 

17 Ter agendering op de gemeenteraad 
ondergronds brengen van het laagspanningsnet in de Kleine 
Kruisstraat - trekkingsrechten - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunning - 2019-8276 

De offerte voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet in de Kleine Kruisstraat wordt geagendeerd op 
de gemeenteraad van juni. 
 

18 Ter agendering op de gemeenteraad 
ondergronds brengen van openbare verlichting  in de Kleine 
Kruisstraat  - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - 2019-8278 

De offerte voor het ondergronds brengen van de openbare verlichting in de Kleine Kruisstraat wordt geagendeerd 
op de gemeenteraad van juni. 
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Mobiliteit 

19 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de organisatie van de straatbarbecue in de Zoolstraat op zaterdag 
6 juli 2019. 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en de handhaving van de 
orde en veiligheid ter gelegenheid van de straatbarbecue in de Zoolstraat op zaterdag 6 juli 2019 goed. Tijdens de 
straatbarbecue wordt de Zoolstraat afgesloten vanaf de Broekstraat tot aan de Ekerstraat voor alle doorgaand 
verkeer op zaterdag 6 juli 2019 van 12.00 uur tot zondag 7 juli 2019 12.00 uur. 
 

20 Standpuntbepaling Pater Vanwingplein 

Het college gaat akkoord met het principe van de aankoop van het perceel. De heraanleg van het plein en de 
aanpak van de verkeerssituatie maakt voorwerp uit van een aparte beslissing.  

Vrije Tijd 

21 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 2019: definitieve 
goedkeuring vernieuwd werkingskader voor de adviesraden 

De definitieve goedkeuring van het vernieuwd werkingskader voor de adviesraden wordt geagendeerd op de 
gemeenteraad van juni.  

22 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 2019: aanpassing 
afsprakennota gemeentebestuur en erkende adviesraden 

De aanpassing van de afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de erkende adviesraden wordt geagendeerd 
op de gemeenteraad van juni. 
 

Dienstencentrum 

23 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 2019: Definitieve 
goedkeuring statuten nieuwe welzijnsraad. 

De definitieve statuten van de nieuwe Welzijnsraad wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni. 

Cultuur 

24 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 2019: definitieve 
goedkeuring statuten nieuwe cultuuradviesraad 

De statuten van de nieuwe Cultuuradviesraad wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni. 
 

25 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 2019: wijziging 
straatnaam van Trompetweg naar Trompetplein 

De wijziging van de straatnaam Trompetweg naar Trompetplein wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni. 
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26 
Betoelaging 2018 - culturele infrastructuur. 

Het schepencollege keurt op basis van het subsidiereglement en op voorstel van de cultuurraad de volgende 
subsidies voor de socio-culturele zalen voor het werkjaar 2018 goed. 
 
 Beschikbaar: 

    8.677,00 €     

Forfaitaire toelage per zaal :   372,00 €     

  
372,00 € x 7 =  2604,00 €         

  
8.677,00 - 2.604,00 = 6073,00 €         

          

Totaal aantal punten : 4785         

          

Puntwaarde : 6073: 4785=1,2691   1,269     

          

ZAAL Basissubsidie Punten Puntsubsidie Totaal 

AMANDINACOLLEGE 372 198 251,28 623,28 

PAR.ZAAL BERBROEK.. 372 1.305 1.656,18 2028,18 

PAR.ZAAL DONK.. 372 504 639,63 1011,63 

VOLKSMACHT 372 631 800,80 1172,80 

PAR.ZAAL SCHAKKEBROEK.. 372 872 1.106,66 1478,66 

PAR.ZAAL SCHULEN 372 553 701,81 1073,81 

URSULA INSTITUUT 372 722 916,29 1288,29 

          

TOTAAL 2604 4.785 6.072,64 8676,64 

 

Jeugd 

27 Speelstraten 2019 

Het schepencollege gaat akkoord met het organiseren van speelstraten in de zomer in de volgende  
straten/straatdelen: 
 

• Meester Mintenplein       12 augustus t.e.m. 1 september 

• De Herkenrodestraat     22 juli t.e.m. 11 augustus 

• De Voetbogenstraat        1 juli t.e.m. 21 juli 

• De Kleinstraat (Berbroek)          zondag 7 juli, 28 juli, 4 augustus en weekend van 24 - 25 augustus 

• De Hoogstraat     Elk weekend in juli en augustus 

• De Lazarijstraat   19 juli t.e.m. 2 augustus 

• Het Henri Knutsplein     5 augustus t.e.m. 26 augustus 

• De Zevenheldenlaan    15-19 juli, 22-26 juli, 29 juli-2 augustus, 5-9 augustus 

• De Heidestraat (Berbroek)   5-8 juli, 12-14 juli, 19-21 juli, 26-28 juli 

• Broekstraat     5 augustus t.e.m. 25 augustus 

Beleid 

28 Ter agendering op de gemeenteraad: 
Goedkeuring deontologische code mandatarissen 

Dit punt werd verdaagd 
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AGB 

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

De statutenwijziging van het AGB Herk-de-Stad wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni. 
 

30 Goedkeuring beheersovereenkomst Autonoom Gemeentebedrijf 2019-
2025 

Dit punt werd verdaagd. 

Staf 

Logistiek-preventie 

31 Standpunten bij de vragen hulpverleningszone Zuid-West Limburg 

Het schepencollege neemt standpunt in bij de vragen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Het 
stadsbestuur Herk-de-Stad heeft geen interesse in de aangeboden dienstverlening rond: 

• verwijderen van kadavers op de openbare weg 

• het niet gepland plaatsen van nadar/signalisatie bij ongevallen, defecten, gevaarlijke situaties buiten de 
werkuren van de technische diensten 

• aanbieden van een gemeentelijke noodplanningsambtenaar. 
  

Secretariaat 

32 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD VAN JUNI         
(BESLOTEN ZITTING! aspecten vanuit de AUDIT) 
Kennisname rapportering organisatiebeheersing 

De kennisname van de rapportering organisatiebeheersing wordt in besloten zitting geagendeerd op de 
gemeenteraad van juni.  

33 Annulatie kienspelvergunning op 22 juni 2019. 

De kienspelvergunning toegekend aan XXX op zaterdag 22 juni 2019 wordt geannuleerd. 
 

Wonen in West-Limburg 

34 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD VAN juni 2019 
Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht 
betreffende de oprichting van de intergemeentelijke vereniging Wonen 
in West-Limburg tussen de gemeenten: Halen, Herk-de-Stad en 
Lummen 

De goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de 
intergemeentelijke vereniging Wonen in West-Limburg tussen de gemeenten Halen, Herk-de-Stad en Lummen 
wordt geagendeerd op de gemeenteraad van juni. 
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Personeel 

35 Vaststelling individuele jaarwedde begeleidster buitenschoolse 
kinderopvang. 

De individuele jaarwedde van XXX, begeleidster buitenschoolse kinderopvang bij ons bestuur, vanaf 1 maart 2019 
vast te stellen op basis van weddenschaal D2-  trap 7. 

36 Arbeidsongeval: vaststelling consolidatie zonder blijvende invaliditeit. 

Het arbeidswegongeval overkomen op 4 september 2018 aan XXX wordt geconsolideerd op 8 oktober 2018 zonder 
blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden. 
  
  

37 Aanvaarding ontslag projectcoördinator WWL  in onderling overleg. 

Er wordt ingestemd met het ontslag van de projectcoördinator WWL in onderling overleg.  
 

Meldingen 

38 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. 
Tweede definitieve agenda gemeenteraad van 24 juni 2019. 
Open 
Beleid 
1.Statutenwijziging AGB Herk-de-Stad. 
Grondgebiedszaken 
2.Ondergronds brengen van openbare verlichting in de Kleine Kruisstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunning - 2019-8278. 
3.Ondergronds brengen van het laagspanningsnet in de Kleine Kruisstraat - trekkingsrechten - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunning - 2019-8276. 
Vrije tijd 
4.Definitieve goedkeuring vernieuwd werkingskader voor de adviesraden 
5.Aanpassing afsprakennota gemeentebestuur en erkende adviesraden 
6.Definitieve goedkeuring statuten nieuwe welzijnsraad. 
7.Definitieve goedkeuring statuten nieuwe cultuuradviesraad. 
8.Wijziging straatnaam van Trompetweg naar Trompetplein. 
Wonen West Limburg 
9.Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de intergemeentelijke 
vereniging Wonen in West-Limburg tussen de gemeenten: Halen, Herk-de-Stad en Lummen. 
Staf 
10.Kennisname hersamenstelling adviesorganen in navolging van de gemeenteraadsverkiezingen. 
11.Limburg.net. Bijzondere algemene vergadering op 27 juni 2019. Aanduiding afgevaardigden in de algemene 
vergadering. Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten. 
12.Voordracht afgevaardigde en vaste plaatsvervanger van het algemeen comité van Limburg.net. 
Besloten 
Staf 
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13.Kennisname rapportering organisatiebeheersing. 
  

39 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt kennis van de verslagen en briefwisseling.  

 

40 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 

 


