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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 23 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 

 

Allerlei 

1 Onderhoud met de voetbalclubs Herk FC en JVGH 

Het schepencollege neemt kennis van de standpunten en de vragen van de voorzitters van JVGH en Herk FC 
inzake de investeringen die zich aandienen in beide clubs en op beide sites. 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2019, genummerd 2019/925 en 2019/926, 
2019/931 en 2019/936. 
 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/907 tot en met 2019/917.  

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van 2019/2861 tot en met 
2019/3010. 
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Financiën 

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

Dit punt werd verdaagd 

Grondgebiedszaken 

7 Subsidieaanvraag participatietraject toekomst kerken 

Het schepencollege gaat principieel akkoord met de opmaak van een projectnota voor de opstart van een 
gesubsidieerd participatietraject voor de kerken. 
 

Omgeving 

8 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, Steenweg 68, 4 afdeling, sectie B, nr. 30B, 30C, 30K en 30L 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de sloop van een 
woning en bijgebouwen, op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71003, sectie B, perceel 38H2, ter plaatse Steenweg 57 in Herk-
de-Stad. 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de bouw van een 
eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71024, sectie C, perceel 519F2, 519W, 519Y, ter plaatse Jodestraat 31 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor verkavelen in 5 loten 
voor open bebouwing en een bestaande woning, op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie D, perceel 352B2, 352C2, 
352D2, 352H2, 352K2, 352L2, 352Z, 354G en 354H, ter plaatse 
Rummenweg 98-100 in Herk-de-Stad. 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
eengezinswoning met bijgebouw, op een perceel gelegen Kleine 
Hoolstraat 8 in Herk-de-Stad. 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een 
eengezinswoning, op een perceel gelegen Henri Knutsplein 9 in Herk-
de-Stad. 
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14 Weigering van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van 
zonnepanelen, op een perceel gelegen Donderbosstraat 12 in Herk-de-
Stad. 

Vrije Tijd 

Jeugd 

15 Vernieuwing interieur jeugdhuis XL in 2020 

Het interieur van Jeugdhuis XL wordt gerenoveerd. Hiervoor wordt een investeringskrediet van 7.000 euro voorzien 
in de begroting van 2020. De renovatiewerken worden uitgevoerd door de kernleden van Jeugdhuis XL onder 
supervisie van de technische dienst. 
 

Sport 

16 Erkenning sportverenigingen sportseizoen 2019-2020 

De sportverenigingen, geadviseerd door de sportraad, worden erkend als Herkse sportvereniging voor het werkjaar 
2019-2020. Rolstoelbasketbalclub Limburg United on Wheels wordt niet erkend. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

17 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten 

Er wordt toestemming verleend aan de dienst Burgerzaken voor het afleveren van een personenlijst van de 
inwoners van Herk-de-Stad (centrum) geboren in 1939 en vroeger aan XXX, namens Samana Herk-de-Stad. 

Personeel 

18 Vacant verklaring van 1 VTE contractuele functie van expert cultuur & 
jeugd, te begeven bij bevordering 

19 Vacant verklaring van de voltijdse betrekking van deskundige 
openbare werken in contractueel verband met aanleg werfreserve. 

20 Vacant verklaring van de voltijdse betrekking van medewerker 
personeel in contractueel verband met aanleg werfreserve. 
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21 Vacant verklaring van de halftijdse contractuele functie van 
medewerker bibliotheek met aanleg werfreserve. 

22 Toestemming stage 6dejaarsstudent Sint-Martinusscholen – afdeling 
kantoor in De Cirkel en de gemeentelijke werkplaatsen. 

23 Toestemming stage kinderverzorgster Sint-Martinusscholen bij De 
Speeldoos. 

24 Toestemming stage kinderverzorgster Sint-Martinusscholen bij De 
Speeldoos. 

 

25 Aanduiding vrijwilliger EHBO-assistentie tijdens de scholenveldloop 
op woensdag 25 september 2019. 

Voor de EHBO-assistentie tijdens de scholenveldloop op woensdag 25 september 2019 wordt een vergoeding 
toegekend van 34,71 euyro aan een vrijwilliger. 

26 Beëindiging arbeidsovereenkomst van een toezichter sporthal met 
inachtneming van een opzeggingstermijn. 

27 Beëindiging arbeidsovereenkomst van een toezichter sporthal met 
inachtneming van een opzeggingstermijn. 

Meldingen 

28 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

29 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 

 


