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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 09 september 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 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

De bestelaanvragen genummerd 2019/894, 2019/895 en 2019/896 worden aanvaard.  
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

De bestelbonnen genummerd van 2019/873 tot en met 2019/880 worden aanvaard.  

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

De aanrekeningen genummerd van 2019/2642 tot en met 2019/2722, de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2, 
genummerd van 2019/50 tot en met 2019/55 en de aanrekeningen genummerd 2018/186 worden aanvaard. 
 

Financiën 

5 Uitbetaling mantelzorgtoelage 2de kwartaal 2019 

Aan de mantelzorgers betaalt het schepencollege een mantelzorgtoelage van in totaal 3.240 euro uit. 
 



2 
 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

6 Aktename van een melding voor het uitbreiden van een woning op een 
perceel gelegen Deken Van Herckstraat 11 in Herk-de-Stad. 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de aanleg van 
amfibieënpoelen voor de kamsalamander in het Schulensbroek in 
Herk-de-Stad. 

Dit punt werd verdaagd 

8 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels Augustus 2019 

Milieu 

9 Afvalpreventiefonds: verderzetting van het drinkflessenproject voor de 
nieuwe leerlingen van het basisonderwijs voor de schooljaren 2020-
2021 en 2021-2022 

Het schepencollege stemt in met de verderzetting van het drinkflessenproject voor de nieuwe leerlingen van het 
basisonderwijs voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. Er worden 380 drinkflessen met stickervel voor de 
nieuwe leerlingen in de Herkse basisscholen aangekocht. Deze aankoop kost in totaal 3.078 euro en wordt 
gefinancierd met de middelen uit het afvalpreventiefonds van Limburg.net voor het dienstjaar 2019. 

TD-P 

10 Goedkeuring gunning opdracht “Wegenis en riolering Stapstraat ” 

Het college gaat akkoord met het voorstel van Fluvius om de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken Stapstraat” te 
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
Aannemingen Carmans nv uit Lummen voor een bedrag van in totaal 733.796 euro inclusief BTW. Daarvan is 
227.504 euro ten laste van de gemeente en 506.291 euro ten laste van Fluvius. 
 

11 Bouwen van een nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang voor 
120 kinderen   - Goedkeuring verrekening 7  - 2017-5866 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 7 - bijkomende tegels poetslokaal van de opdracht “Bouwen van 
een nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang voor 120 kinderen” voor het totaal bedrag in meer dan 237,68 
euro, incl. BTW. 

12 Bouwen van een nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang voor 
120 kinderen   - Goedkeuring verrekening 8 - 2017-5866 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 8 - kabelgoten van de opdracht “Bouwen van een nieuwbouw van 
de buitenschoolse kinderopvang voor 120 kinderen  ” voor het totaal bedrag in meer van 2.753,96 euro, incl. BTW. 



3 
 

13 Bouwen van een nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang voor 
120 kinderen   - Goedkeuring verrekening 9 - 2017-5866 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 9 - afwerking verdieping van de opdracht “Bouwen van een 
nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang voor 120 kinderen” voor het totaal bedrag in meer van 29.150 
euro. 

14 Bouwen van een nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang voor 
120 kinderen   - Goedkeuring verrekening 10 - 2017-5866 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 10 - Onderkasten leefgroep 1 van de opdracht “Bouwen van een 
nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang voor 120 kinderen” voor het totaal bedrag in meer van 3.045 euro. 

15 Bouwen van een nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang voor 
120 kinderen   - Goedkeuring verrekening - 2017-5866 

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 11 - ETAP noodverlichting van de opdracht “Bouwen van een 
nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang voor 120 kinderen ” voor het totaal bedrag in meer van 2.682,67 
euro. 

TD-U 

16 Bouw buitenschoolse kinderopvang  
Bespreking verrekening 3 – grondaanvulling onder vloerplaat 

Het schepencollege gaat akkoord met de betaling van de te corrigeren factuur nr. 19026/32 opgesteld voor het 
bedrag van 6.168,50 + 1.295,39 BTW =7.463,89 euro maar met dien verstande dat de bijkomende aangerekende 
beton slechts voor de helft wordt vergoed hetzij voor een bedrag van 758,3 euro exclusief BTW. 

Mobiliteit 

17 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde ter gelegenheid van de organisatie 
in de Stokerijstraat van de Hippie Shake Party en het Schieles 
bakkenbal op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober 2019. 

Ter gelegenheid van de organisatie van de Hippie Shake Party en het Schieles bakkenbal in de Stokerijstraat in 
Schulen wordt een parkeerverbod ingevoerd in de Stokerijstraat van vrijdag 11 oktober 2019 om 18.00 tot zondag 
13 oktober 2019 om 14.00. 
 

18 Goedkeuring tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer 
en de handhaving van de orde ter gelegenheid van de organisatie van 
de wielerwedstrijd voor juniors heren/dames op 5 oktober 2019. 

Ter gelegenheid van de organisatie van de wielerwedstrijd voor juniors op 5 oktober 2019 wordt een 
eenrichtingsverkeer in de richting van de wielerwedstrijd ingevoerd in volgende straten in volgorde van de rijrichting: 
Pastorijstraat, Meerhoutstraat, Kasteelstraat, Zwarteveldstraat, Lepelstraat, Dorpsstraat, Bampstraat, Nieuwstraat, 
Berkenstraat, Dorpsstraat, Pastorijstraat. Dit voor alle voertuigen op zaterdag 5 oktober 2019 van 14 tot 16.30 uur. 
Het verkeer + 3,5 ton wordt omgeleid via de N2 (Grote Baan). Na de wielerwedstrijd wordt tot 24 uur alle 
gemotoriseerd verkeer verboden in de Dorpsstraat vanaf de Kasteelstraat tot aan de Berkenstraat en de aftakking 
van de Zwarteveldstraat die uitgeeft op de Dorpsstraat met uitzondering van het plaatselijk verkeer. 
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19 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het 
verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de startdag van de KSA Berbroek op zondag 22 september 2019. 

Ter gelegenheid van de startdag van de KSA Berbroek op zondag 22 september 2019 wordt de Kapelstraat 
afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer en dit vanaf de Lindestraat tot aan de Grotestraat te Berbroek vanaf 
11 tot 20 uur. 
 

Vrije Tijd 

Dienstencentrum 

20 aanvraag ondersteuning sponsorloop 

Er wordt akkoord gegaan met de ondersteuning vanuit de Dienst Sport, Dienst Welzijn en Technische Dienst – 
Uitvoering aan de 11.11.11-sponsorloop aan het Schulens Meer op zondag 6 oktober 2019, georganiseerd door het 
11.11.11.-comité. 
 

Staf 

Secretariaat 

21 Kienspelvergunningen 

Voor de organisatie van acht kienavonden wordt een vergunning verleend mits stipte naleving van de voorwaarden. 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

22 Samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis Duwolim 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met het 
Energiehuis Duwolim. 

Personeel 

23 Kennisgeving pensionering beambte onderhoud met ingang van 1 
december 2019. 

24 Vaststelling individuele jaarwedde projectmedewerker WWL wegens 
indiensttreding. 

25 Toestemming stage kinderverzorgster Sint-Martinusscholen bij De 
Speeldoos. 
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26 Toestemming stage kinderverzorgster Sint-Martinusscholen bij De 
Speeldoos. 

27 Toestemming stage kinderverzorgster Sint-Martinusscholen bij De 
Speeldoos. 

28 Toestemming stage opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ bij De 
Speeldoos. 

29 Aanduiding vrijwilligers voor hulp bij het begeleiden van activiteiten 
van de dienst Cultuur & Jeugd tijdens het evenement ‘Herk geniet’ op 1 
september 2019. 

30 Omniumverzekering voor gebruik eigen voertuig voor opdrachten in 
het belang van de dienst.  Uitbreiding verzekering voor 
projectmedewerker Wonen in West-Limburg. 

31 Aanwerving begeleidsters buitenschoolse kinderopvang (19/38) met 
een contract voor bepaalde duur of een vervangingscontract. 

Meldingen 

32 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

33 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 

 


