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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 24 juni 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Marijke Berden, Schepenen 

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Guido Ector, Schepen 

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

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 genummerd 2019/757, 2019/765. De bestelaanvragen genummerd 2019/751 
en 2019/755 worden een week uitgesteld; 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/738 tot en met 2019/753. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/1717 tot en met 2019/1772 en  
genummerd van 2019/109 tot en met 2019/122. 
 

Financiën 

5 Uitbetaling mantelzorgtoelage 1ste kwartaal 2019 

De lijst voor uitbetaling van de mantelzorgtoelage wordt goedgekeurd. Er wordt 3.285 euro uitbetaald.  



2 
 

 
  

6 Gunning "Aangaan van leningen ter financiering van het bestuur" 

De opdracht ‘aangaan van leningen ter financiering van het bestuur’ wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) indiener, zijnde Belfius Bank NV tegen volgende marge: 
0,59%. In uitvoering van de gunning wordt aan de financieel directeur gevraagd om over te gaan tot de plaatsing 
van een bestelling voor een bedrag van 2.700.000 euro tegen een vaste rentevoet over een looptijd van 20 jaar. 
  
  

7 Opdracht tot doorfacturatie aan Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-
Stad (AGB). 

De Dienst Financiën krijgt de opdracht om de personeelskost van de toezichters voor een bedrag van 99.233 euro 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad terug te vorderen.  
 

8 Opdracht tot doorfacturatie aan Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-
Stad (AGB) 

De Dienst Financiën krijgt de opdracht om de personeelskost van de personeelsleden voor een bedrag van 24.032 
euro van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad terug te vorderen.  

Grondgebiedszaken 

9 Gunning gebruikte Ford transit 

De Ford transit met open laadbak wordt gegund aan XXX voor het geboden bedrag van 1589 euro.  

Omgeving 

10 Kennisname intrekking beroep tegen de omgevingsvergunning 
aangaande het verkavelen van gronden, ter plaatse binnengebied 
Lepelstraat - Korpse Straat. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van het beroep van XXX met 
betrekking tot de aanvraag van omgevingsvergunning aan XXX aangaande het verkavelen van gronden in 22 loten 
voor grondgebonden woningen en aanleg van wegenis kadastraal bekend Afdeling 2, sectie B, nrs. 456A, 17A/4, 
17A/3/deel, 456B, 18P2/deel, 18Z2, 19E2, 20V/deel, 19G2, 19H2 en 20W, ter plaatse binnengebied Korpse 
Straat/Lepelstraat. Hierdoor wordt de beroepsprocedure stopgezet en behoudt de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen dd. 10/12/2018 haar rechtskracht. 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
eengezinswoning na sloop van een bestaande woning op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie C, nr. 540H, ter plaatse 
Smolderstraat 34, aan XXX 

• De omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning na sloop van een bestaande woning 
op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie C, perceel 540H, ter plaatse Smolderstraat 
34, wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX.  
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12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
tijdelijke constructies in natuurgebied op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71024, sectie C, perceel 58C, ter plaatse Sint-
Truidersteenweg zn, aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke constructies in natuurgebied op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie C, perceel 58C, ter plaatse Sint-Truidersteenweg zn, wordt onder 
voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen 
en bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie A perceel 135M2 135N2 
ter plaatse Oude straat z/n aan XXX 

Dit punt werd verdaagd 

14 Weigeren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
omheining op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71012, 
sectie B, perceel 8A4, ter plaatse Nieuwstraat 49 aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71012, sectie B, perceel 8A4, ter plaatse Nieuwstraat 49, aangevraagd door XXX, wordt geweigerd. 
 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de bouw van een 
eengezinswoning en het kappen van 3 eiken op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71051, sectie C, perceel 562, 562p ter 
plaatse Stapstraat 3. 

Dit punt werd verdaagd 

TD-P 

16 Opstellen van een projectvoorstel van aanpak/kostenraming door 
Fluvius voor het begeleiden van de verbouwing van het politiegebouw 

Fluvius wordt verzocht om zo snel mogelijk een projectvoorstel uit te werken voor de begeleiding van het 
verbouwingsproces van het politiegebouw, met inbegrip van een duidelijke kostenraming en timing waarbij er dient 
rekening te worden gehouden met volgende bepalingen: 
- ontwikkelingsplan voor de hele site (politiegebouw, Markt 19 en het tussenliggende plein als doorgangs-en 
belevingsplein) 
- één centraal onthaal 
- een duidelijke scheiding tussen publiekszone en administratieve zone waarbij het gelijkvloers sowieso 
publiekszone wordt; 
- voorzien van 4 tot 6 multifunctionele loketten (spreekruimtes) voor de sociale dienst, dienst omgeving en dienst 
burgerzaken 
- inrichting van bureaus en vergaderruimtes volgens de principes van het hedendaagse werken 
- er rekening moet worden gehouden met de concrete ruimtelijke aanbevelingen uit het traject dienstverlening; 
 
 

Mobiliteit 
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17 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 Endepoelstraat en Oppum op 
zaterdag 31 augustus 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 organisatie van de straatbarbecue Endepoelstraat en Oppum op zaterdag 
31 augustus goed. Tijdens de organisatie van de straatbarbecue op zaterdag 31 augustus 2019 wordt van 12:00 tot 
zondag 1 september 2019 12:00 uur Oppum tussen Endepoelstraat 20 en 22 afgesloten voor alle verkeer. 
 

18 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de organisatie van een straatbarbecue in de Keibergstraat. 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en de handhaving van de 
orde en veiligheid ter gelegenheid van de organisatie van een straatbarbecue in de Keibergstraat goed. De 
Keibergstraat wordt afgesloten voor alle doorgaand verkeer van vrijdag 30 augustus om 18.00 uur tot zaterdag 31 
augustus 2019 om 24.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de Rummenweg en de Keernestraat. 
 

19 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid tijdens de 
organisatie van een straatfeest in de Kleinstraat op zaterdag 24 
augustus en zondag 25 augustus 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 organisatie van een straatfeest in de Kleinstraat op zaterdag 24 augustus 
en zondag 25 augustus 2019. Tijdens de organisatie van het straatfeest van zaterdag 24 augustus van 9u tot 
zondag 25 augustus 2019 13u wordt de Kleinstraat verkeersvrij gemaakt van de kruising met de Grotstraat tot aan 
de kruising met de Heidestraat. 
 

Vrije Tijd 

20 Organisatie muzieknamiddag voor personen met een beperking op 1 
oktober 2019 en seniorennamiddag op 22 oktober 2019 

Het schepencollege geeft de toestemming aan het dienstencentrum voor de organisatie van een muzieknamiddag 
voor personen met een handicap op 1 oktober en voor de organisatie van een seniorennamiddag (in een gewijzigd 
concept) op 22 oktober 2019. 

Jeugd 

21 Toekenning kadervormingssubsidies jeugdwerkbeleid 2019 

Het schepencollege stemt in met het voorstel van de Jeugdraad en de dienst Jeugd om aan 27 personen 
kadervormingssubsidies toe te kennen voor een bedrag van ongeveer 963 euro.  
 

Ontwikkelingssamenwerking 
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22 Aanvraag subsidie voor werkstage in Peru 

De subsidieaanvraag van XXX voor een werkstage in Peru wordt goedgekeurd. Er wordt 422,50 euro uitgebaatld.  
 

Staf 

23 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 

Secretariaat 

24 Verhuizing voedselbedeling St. Vincentius 

Het schepencollege gaat principieel akkoord met de verhuis van de voedselbedeling Sint-Vincentius. Principieel 
akkoord te gaan met de verhuis. Wat betreft de logistiek ondersteuning van de verhuis van de voedselbedeling 
zoals georganiseerd door Sint-Vincentius van het OCMW naar de lokalen van de voormalige schrijnwerkerij van het 
GO! onderwijs gelegen aan de dokter Vanweddingenlaan kan er ondersteuning bekomen worden van de diensten 
van de gemeente. Wat betreft renovatiewerken en de vereiste inrichtingsmaterialen zal de technische dienst een 
raming maken die opnieuw wordt voorgelegd ter beslissing aan het college. Het schepencollege gaat niet akkoord 
met het tussenkomen in de jaarlijkse vergoeding die gevraagd wordt door het GO! onderwijs voor het gebruik van 
de lokalen. 

 

25 
Logistieke ondersteuning straatbarbecue Endepoelstraat en Oppum op 
31 augustus 2019 

Er wordt ingestemd met de logistieke ondersteuning van een straatbarbecue in de Endepoelstraat en Oppum op 
zaterdag 31 augustus 2019, door het gratis ter beschikking stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 
75 euro. 

 

26 Logistieke ondersteuning straatfeest Kleinstraat 24 augustus 2019 

Er wordt ingestemd met de logistieke ondersteuning van een straatfeest in de Kleinstraat op 24 augustus 2019, door 
het gratis ter beschikking stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75 euro. 

Personeel 

27 Aanleg werfreserve voor de contractuele functie van begeleid(st)er 
buitenschoolse kinderopvang. 

Drie geslaagde kandidaten worden opgenomen in de werfreserve voor de contractuele functie van (deeltijds) 
begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang (niveau D en C) die drie jaar geldig blijft vanaf 17 juni 2019. 
 

28 Aanwerving begeleidster buitenschoolse kinderopvang (19/38) met 
ingang van 1 juli 2019 om vrijgekomen uren op te vullen. 
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XXX wordt met ingang van 1 juli 2019 aangeworven als begeleidster buitenschoolse kinderopvang/opvoedster A3 
met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (10/38) en met een vervangingsovereenkomst (9/38), ter 
vervanging van XXX met loopbaanvermindering. 
 

Meldingen 

29 Kennisgeving beslissingen van de waarnemend algemeen directeur. 

Er wordt kennis genomen van de beslissingen van de waarnemend algemeen directeur.  

30 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Er wordt kennis genomen van de verslagen en briefwisseling. 
 
  
 

31 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Er wordt kennis genomen 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 

 


