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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 15 juli 2019 
 

Aanwezig Mark Vanleeuw, Schepen - Voorzitter 

Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen 

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

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Bert Moyaers, Burgemeester 

Marijke Berden, Schepen 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/799.  

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/776 tot en met 
2019/788. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/1971 tot en met 2019/2119, genummerd 
2019/46, genummerd 2019/1, genummerd 2019/124 en 2019/126 en genummerd 2019/5757. 
 

Grondgebiedszaken 
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5 Ter kennisname van de vergunningstoestand van een bestaande 
constructie gelegen afdeling 1, sectie B, perceel 48Z, ter plaatse 
Stevoortweg 146. 

Het schepencollege neemt kennis van het feit dat na grondig onderzoek van de aangeleverde kaarten en gegevens 
er van uitgegaan kan worden dat de woning gelegen Afdeling 1, sectie B, perceel 48Z, ter plaatse Stevoortweg 146, 
in zijn huidige toestand als vergund geacht beschouwd kan worden. 
 

Omgeving 

6 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71003 sectie B perceel 
1D ter plaatse Lindestraat 32 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het vellen van bomen op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71003 sectie 
B perceel 1D ter plaatse Lindestraat 32 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een 
zwembad op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71051 
sectie B perceel 524S ter plaatse Manestraat 20 te 3540 Herk-de-Stad 
aan XXX 

De omgevingsvergunning voor de aanleg van zwembad op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71051 
sectie B perceel 524S ter plaatse Manestraat 20 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden afgeleverd aan 
XXX. 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71012 sectie A perceel 180F ter plaatse Theophile Donnéstraat 3a te 
3540 Herk-de-Stad aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71012 sectie A perceel 180F ter plaatse Théophile Donnéstraat 3a te 3540 Herk-de-Stad wordt onder 
voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

9 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels juni 2019 

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

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor regularisatie en 
verbouwing van de achterbouw bij een eengezinswoning en plaatsen 
van een afsluiting op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71024, sectie C, perceel 1002S, ter plaatse Nieuwerkerkenweg 1, aan 
XXX en XXX 
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De omgevingsvergunning voor het regularisatie en verbouwing van de achterbouw bij een eengezinswoning en 
plaatsen van een afsluiting op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie C, perceel 1002S, ter 
plaatse Nieuwerkerkenweg 1, wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX en XXX. 
 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
bestaande open loods en het uitbreiden van erfverharding op een 
perceel met kadastrale gegevens 1ste afdeling, sectie D, nrs. 181f, 
181h en 181k ter plaatse Bommerstraat 9. 

De omgevingsvergunning voor het dichtmaken van de open loods door middel van het behoud van de staalstructuur 
en invulling van de wanden met een prefabbetonplint op een perceel met kadastrale gegevens 1ste afdeling sectie 
D, nrs. 181F, 181h en 181k ter plaatse Bommerstraat 9 wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 
 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een 
zwembad op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 
sectie C perceel 95H2 ter plaatse Grote Hoolstraat 5 te 3540 Herk-de-
Stad aan XXX 

De omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71024 sectie C perceel 95H2 ter plaatse Grote Hoolstraat 5 te 3540 Herk-de-Stad wordt afgeleverd aan XXX. 
 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor een 
bestemmingswijziging van kantoorruimte tot woonruimte op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie A perceel 
488B2 ter plaatse Dokter Vanweddingenlaan 3 3540 Herk-de-Stad aan 
XXX. 

De omgevingsvergunning voor een bestemmingswijziging van kantoorruimte naar wonen op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie A perceel 488B2 ter plaatse Dokter Vanweddingenlaan 3 te 3540 Herk-
de-Stad wordt afgeleverd aan XXX. 

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
bijbouw op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie 
A perceel 268D ter plaatse Deken Van Herckstraat 16 te 3540 Herk-de-
Stad aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijbouw op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71024 sectie A perceel 268D ter plaatse Deken Van Herckstraat 16 te 3540 Herk-de-Stad wordt afgeleverd aan 
XXX. 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging 
van bedrijfswoning naar zonevreemde woning, verbouwing van de 
eengezinswoning en bijhorende vrijstaande schuur, en sloop van de 
achterbouw en vrijstaande garage, op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71024, sectie C, perceel 370E, ter plaatse Jodestraat 
12, aan XXX en XXX 

De omgevingsvergunning voor de bestemmingswijziging van bedrijfswoning naar zonevreemde woning, verbouwing 
van de eengezinswoning en bijhorende vrijstaande schuur, en sloop van de achterbouw en vrijstaande garage op 
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een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie C, perceel 370E, ter plaatse Jodestraat 12, wordt 
onder voorwaarden afgeleverd aan XXX en XXX. 
 

16 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
bestaande woning, slopen van aanbouwen en garage en bouwen van 
een tuinhuis op een perceel met kadastrale gegevens Afdeling 71051, 
sectie C, perceel 363K en 363L, ter plaatse Donderveldstraat 34 aan 
XXX 

De omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning, slopen van aanbouwen en garage en 
bouwen van een tuinhuis op een perceel met kadastrale gegevens Afdeling 71051, sectie C, perceel 363K en 363L, 
ter plaatse Donderveldstraat 34, wordt onder voorwaarden afgeleverd aan XXX. 
 

17 Afleveren van een omgevingsvergunning voor verbouwen met 
functiewijziging van een bedrijfswoning naar zonevreemde woning, 
regularisatie van garage, carport en kippenhok en slopen van een 
vrijstaande tuinberging op een perceel met kadastrale gegevens 
Afdeling 71051, sectie B, perceel 136C, ter plaatse Beerbosstraat 23, 
aan XXX en XXX  

De omgevingsvergunning voor het verbouwen met functiewijziging van een bedrijfswoning naar zonevreemde 
woning, regularisatie van garage, carport en kippenhok en slopen van een vrijstaande tuinberging op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 71051, sectie B, perceel 136C, ter plaatse Beerbosstraat 23, wordt onder 
voorwaarden afgeleverd aan XXX en XXX. 
 

18 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
zonevreemde woning op een perceel met kadastrale gegevens 1ste 
afdeling sectie D nr. 475a3 ter plaatse Sint-Truidersteenweg 195. 

De omgevingsvergunning voor het verbouwen van zonevreemde woning op een perceel met kadastrale gegevens 
1ste afdeling sectie D, nr. 475a3 ter plaatse Sint-Truidersteenweg 195 wordt onder voorwaarden afgeleverd aan 
XXX. 
 

TD-U 

19 Goedkeuring gunning opdracht “aankoop duurzame werkkledij 2019 (3 
X verlengbaar)” 

Dit punt werd verdaagd 

Vrije Tijd 

20 Goedkeuring definitieve oplevering opdracht “Aankoop van een 
telescopische tribune - De Markthallen” 

Dit punt werd verdaagd 

Cultuur 
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21 Terrasfilm onder het prieel op dinsdag 30 juli 2019 

Er wordt toestemming verleend aan Curieus Herk-de-Stad om een terrasfilm te organiseren op dinsdag 30 juli onder 
het prieel in het park Olmenhof. 
 

22 Principiële beslissing huisvesting Stichting Vandereycken 

Er wordt principieel ingestemd met de huisvesting van een op te richten Stichting Vanderecyken in één of meerdere 
lokalen van het NAC en de plaatsing van een aantal beelden op het (toekomstige) binnenplein waarmee Markt 19 
wordt verbonden met het (toekomstige) nieuwe gemeentehuis. Er wordt principieel ingestemd om de Stichting 
Vandereycken van bij de st art actief te betrekken bij de (her-)aanleg van het binnenplein; 

Interne zaken 

Burgerzaken 

23 Hernummering woongelegenheid Kleine Kruisstraat 24 

Er wordt akkoord gegaan met de vraag van XXX tot hernummering van haar woning Kleine Kruisstraat 34 naar 
huisnummer 32. 

Staf 

Secretariaat 

24 Bijkomende bestelling relatiegeschenken 

Er wordt goedkeuring verleend voor de bijkomende bestelling van relatiegeschenken bij Piet Stockmans: dertig 
schalen van 20 cm + voet  aan  48,18 euro excl. BTW per stuk. De totale uitgave wordt geraamd op 1.749 euro incl. 
BTW. 

25 Logistieke ondersteuning straatbarbecue Rode Kruisstraat op 7 
september 2019 

Er wordt ingestemd met de logistieke ondersteuning van een straatbarbecue in de Rode Kruisstraat op zaterdag 7 
september 2019 door het gratis ter beschikking stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75 euro. 

26 Logistieke ondersteuning barbecue Grotstraat op 21 september 2019 

Er wordt ingestemd met de logistieke ondersteuning van een barbecue in de Grotstraat op zaterdag 21 september 
2019 door het gratis ter beschikking stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75 euro. 
 

27 Viering 40 jaar De Herenboeren Berbroek + vraag om logistieke 
ondersteuning 

Er wordt ingestemd de logistieke ondersteuning van de viering van 40 jaar De Herenboeren in Berbroek op zaterdag 
7 september 2019, door het gratis ter beschikking stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75 euro. 
Er wordt niet ingestemd om op basis van een ingediende onkostennota een tussenkomst van 70 euro in de 
algemene kosten voor de viering van 40 jaar De Herenboeren in Berbroek toe te kennen. 
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Personeel 

28 Inenting personeel ter voorkoming van griep 

Er wordt ingestemd met de vaccinatie tegen griep van de personeelsleden die dat wensen door de 
arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE en met de betaling en plaatsing van het vaccin voor 15,92 euro per persoon. 

 29 Vaststelling individuele jaarwedde toezichter sporthal wegens 
indiensttreding. 

De individuele jaarwedde van XXX, toezichter sporthal, vanaf datum van effectieve indiensttreding, wordt 
vastgesteld op basis van weddenschaal E2 -  trap 15. 
  
Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing over te maken aan : 
- betrokken personeelslid, 
- de Dienst Financiën, 
- de Dienst Personeel. 

30 Goedkeuring pensionering technisch beambte groendienst met ingang 
van 1 mei 2020. 

Er wordt ingestemd met de pensionering van XXX, technisch beambte groendienst in contractueel verban met een 
prestatieverhouding van 38/38, met ingang van 1 mei 2020. 
  

31 Aanwerving projectmedewerker WWL (38/38) met een contract voor 
bepaalde duur. 

XXX wordt aangeworven als projectmedewerker WWL met een prestatieverhouding van 38/38 en met een contract 
voor bepaalde duur van twee jaar. In de arbeidsovereenkomst wordt een uitdrukkelijk ontbindend beding 
opgenomen waardoor de overeenkomst van rechtswege zal worden ontbonden, zonder opzeggingsvergoeding of 
opzeggingstermijn, bij de stopzetting van de goedkeuring van het project door de betoelagende overheid. 
  

32 Verlenging contract projectcoördinator WWL (38/38) voor de verdere 
duur van het project. 

Dit punt werd verdaagd 

33 Principiële instemming aanbieden leerwerkplek(ken) voor opleidingen 
binnen de groendienst. 

Er wordt principieel ingestemd met het aanbieden van één of meerdere leerwerkplek(ken) voor de opleidingen 
medewerker groen- en tuinbeheer duaal (BuSO), groenaanleg en -beheer duaal (BSO) en tuinaanlegger–
groenbeheer duaal (BSO-specialisatiejaar) binnen de groendienst. 
  

34 Goedkeuring gunning opdracht “aanstelling extern bureau voor de 
ondersteuning van de  aanstelling van een algemeen directeur op basis 
van een vergelijking van titels en verdiensten” 
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Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit 
agendapunt 

Het verslag van nazicht van de offertes van 9 juli 2019, opgesteld door de Dienst Personeel, voor de gunning van 

de opdracht “aanstelling extern bureau voor de ondersteuning van de  aanstelling van een algemeen 
directeur op basis van een vergelijking van titels en verdiensten” wordt goedgekeurd. De opdracht wordt 

gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde Berenschot Belgium NV voor het nagerekende inschrijvingsbedrag van 9.873,60 euro incl. 21% btw. 
 

Meldingen 

35 Kennisgeving beslissingen van de waarnemend algemeen directeur. 

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

36 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Er wordt kennis genomen van de verslagen en de briefwisseling.  
 

37 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Er wordt kennis genomen 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 
 

Mark Vanleeuw 
W.g. Schepen - Voorzitter 

 


