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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 30 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 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen 2019/940, 2019/941 2019/942, 2019/943 en 2019/946, maar 
aanvaard evenwel niet de bestelaanvraag 2019/53. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/923 tot en met 2019/928.  

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 genummerd van 2019/3011 tot en met 
2019/3114. 
 

Financiën 

5 Urnengrafconcessie 
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Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schulen wordt toegestaan voor 
begraving van wijlen XXX. Een concessie voor de latere na begraving wordt toegestaan aan XXX. 
 

6 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen XXX. Een concessie voor de latere na begraving wordt toegestaan aan XXX. 

7 Grafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een grafkuil op het gemeentelijk kerkhof van Donk wordt toegestaan voor 
begraving van wijlen XXX. Een concessie voor de latere na begraving wordt toegestaan aan XXX. 

Grondgebiedszaken 

8 Hagelkanonnen - event 27/08/2019 

In de nacht van 27 op 28 augustus 2019 zijn een aantal hagelkanonnen zonder reden afgegaan in het midden van 
de nacht. Het geluid was hoorbaar tot ver buiten Herk-de-Stad. Het schepencollege neemt nu akte van het verslag 
van de fruittelers en de leverancier. Deze gebeurtenis is te betreuren, maar het is aan te nemen dat ze uitzonderlijk 
en eenmalig was. De verantwoordelijken wordt meegedeeld om blijvend alle maatregelen te nemen om dergelijke 
hinder te voorkomen. 
 

9 Subsidieaanvraag participatietraject toekomst kerken 

Er wordt akkoord gegaan met de projectnota voor de opstart van een gesubsidieerd participatietraject voor een 
kerkenbeleidsplan in het kader van het provinciaal reglement voor de subsidiëring van projecten onroerend erfgoed. 
 

10 Standpunt CBS voor de opvolging van Elan architecten door Stefanie 
Grootaers in het dossier 201900158, Amandinaweg 21 en 21a te 3540 
Herk-de-Stad 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies aan de afdeling federaal toezicht van 
provincie Limburg om Stefanie Grootaers aan te duiden als toezichthoudend architect voor de bouw van 2 halfopen 
woningen te Amandinaweg 21 en 21a, 3540 Herk-de-Stad 

Omgeving 

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

Dit punt werd verdaagd 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Limboma voor het 
slopen van een woning en een bedrijfshal en het bouwen van een 
handelspand met bijhorende terreinaanleg, op een perceel met 
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kadastrale gegevens afdeling 4, sectie B, nrs 20l, 22m en 22e ter 
plaatse Steenweg 85 + 87 in Herk-de-Stad. 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Chantal Lucas voor de 
afbraak van de chiro-bunker, op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 1, sectie A, nr 760H ter plaatse Markt 24+ in Herk-de-Stad. 

14 Standpunt van het CBS aangaande een project voor koopwoningen 
onder supervisie van VLABO op de percelen van de oude 
jongensschool in de Schoolstraat in Schakkebroek. 

Er wordt op zeer korte termijn een overleg ingepland met de kerkfabriek om naar een oplossing te gaan waarbij ook 
voorzien wordt in een bijkomende gemeenschapsvoorziening. 

15 Standpunt van het CBS aangaande de bouwmogelijkheden op een 
perceel gelegen op de hoek van de Diestsestraat en de Dokter 
Vanweddingenlaan. 

Aangezien dit pand is opgenomen op de vastgestelde inventaris van onroerend erfgoed geldt er zorgplicht en dient 
de gevel optimaal bewaard te blijven. Het perceel kan in principe verder afgebouwd worden met oog voor volgende 
zaken: 
- Kwalitatieve integratie van de bestaande gevel in het nieuwe gedeelte 
- Omwille van de precaire verkeerssituatie ter plaatse dient er ingezet te worden op een verbetering van de 
zichtbaarheid ter hoogte van de hoek van het perceel. Dit is mogelijk door het openwerken van deze hoek op het 
gelijkvloers. 
- Indien er meer dan 4 entiteiten worden opgericht dient er in de schil van het gebouw geparkeerd te worden. 
(conform de parkeerverordening waaraan voldaan moet worden). Dit vertaalt zich meestal in het oprichten van een 
ondergrondse parking. De toegang tot deze parking dient uitgeklaard te worden omwille van de verkeerssituatie ter 
plaatse en dient zich zo ver mogelijk van de hoek van het perceel te bevinden.  
- Ter hoogte van de Diestsestraat zijn de voorschriften van het BPA 4B centrum van ‘art. 6 zone voor gesloten 
bebouwing A’ van toepassing. 
- Ter hoogte van de Dokter Vanweddingenlaan zijn de voorschriften van het BPA 4B centrum van ‘art. 7 zone voor 
gesloten bebouwing B’ van toepassing. 
- Het aantal entiteiten dient bekeken te worden aan de hand van een voorontwerp. 

16 Aktename van een melding aan Koen Froyen voor een bronbemaling, 
op een perceel met kadastrale gegevens Afdeling 71024, sectie C, 
perceel 934Y2 ter plaatse Terbermenweg 57 in Herk-de-Stad. 

17 Aktename van een melding voor zorgwonen aan Cornelia Donné op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie D, nrs 
335K2 ter plaatse Endepoelstraat 83 in Herk-de-Stad. 

TD-P 
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18 Ter agendering voor de gemeenteraad van oktober -verlenen van een 
principiële toestemming aan de politiezone Limburg Regio Hoofdstad 
voor het gebruik van ANPR-camera’s op het grondgebied van Herk-de-
Stad 

19 Goedkeuring  uit te nodigen firma's opdracht “Architectuuropdracht - 
Renovatie Amandinahuis ” 

Het schepencollege bepaalt de firma’s die uitgenodigd worden om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht ‘architectuuropdracht renovatie Amandinahuis’. 
 

Mobiliteit 

20 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het 
verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de nieuwjaarsdrink (3 koningen borrel) in de Hoogstraat op 11 
januari 2020. 

Ter gelegenheid van de organisatie van de Nieuwjaarsdrink in de Hoogstraat wordt op zaterdag 11 januari 2020 de 
Hoogstraat afgesloten voor alle verkeer met uitzondering plaatselijk verkeer van zaterdag 11 januari 2020 vanaf 10u 
tot en met zondag 12 januari 2020 om 2u. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

21 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

XXX wordt ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister. 
 

22 Aanbevelingen inrichting NAC 

Het schepencollege formuleert aanbevelingen voor de inrichting van het NAC en dit voorafgaand aan de opstart van 
een voorstudie door Fluvius. 

Staf 

23 Ter agendering op de gemeenteraad van oktober 2019: Goedkeuring 
overeenkomst huisvesting landelijke kinderopvang in het huis van het 
kind. 

Secretariaat 

24 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 oktober 2019: Kennisname 
beleidsplan Zorgraad ELZ Herckenrode. 
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25 Te agenderen op de gemeenteraad van 14 oktober 2019: Akkoord 
oprichting Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH). 

26 Logistieke ondersteuning 3 koningen borrel op 11 januari 2020 

Er wordt ingestemd met de logistieke ondersteuning van de driekoningen borrel in de Hoogstraat op 11 januari 
2020, door het gratis ter beschikking stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75 euro. 
 

27 Verslag kerkraad Sint Martinus Herk-de-Stad 21 mei 2019 en 23 
september 2019. 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Kerkfabriek Sint-Martinus 
Herk-de-Stad van 21 mei 2019 en 23 september 2019. 

Wonen in West-Limburg 

28 Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen: aanstelling van 
Lindsy Luyten als gemachtigd ambtenaar 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Lindsy Luyten van het intergemeentelijk samenwerkingsproject 
Wonen in West-Limburg aan als gemachtigd ambtenaar voor de uitvoering van het belastingreglement op 
ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen voor de gemeente Herk-de-Stad. 
 

29 Leegstandsregister: aanstelling met opsporing van leegstand belaste 
personeelsleden 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Lindsy Luyten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
voor wonen 'Wonen in West-Limburg' aan om leegstand in het grondgebied van Herk-de-Stad op te sporen.  

30 Register verwaarlozing: aanstelling met opsporing van verwaarlozing 
belaste personeelsleden 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Lindsy Luyten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
voor wonen 'Wonen in West-Limburg' aan om verwaarlozing op het grondgebied van Herk-de-Stad op te sporen.  

Personeel 

31 Aanduiding vrijwilliger voor begeleiding leesclub in de bibliotheek. 

Aan XXX wordt een vergoeding toegekend van 34,71 euro per dag voor het begeleiden van de leesclub ‘de 
Leesgezelle(n)’ op 19 september 2019, 21 november 2019, 6 februari 2020, 23 april 2020 en 18 juni 2020. 

32 Vaststelling individuele jaarwedde medewerker bibliotheek wegens 
indiensttreding. 

De individuele jaarwedde van XXXs, medewerker bibliotheek bij ons bestuur wordt vanaf 3 september 2019 
vastgesteld op basis van weddenschaal C1 - trap 3. 
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33 Toestemming stage 6dejaarsstudent i-MaS – afdeling communicatie & 
media bij de dienst communicatie. 

34 Te agenderen op de gemeenteraad: 
Goedkeuring vervangende feestdagen voor het kalenderjaar 2020 

Meldingen 

35 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 14 oktober 2019 om 20 uur, waarbij conform art. 20 van het decreet lokaal 
bestuur volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
  
Openbaar 
Vorig verslag 
1. Goedkeuring vorig verslag. 
Grondgebiedszaken 
TD-P 
2. Verlenen van een principiële toestemming aan de politiezone Limburg Regio Hoofdstad voor het gebruik van 
ANPR-camera’s op het grondgebied van Herk-de-Stad. 
Staf 
3. Goedkeuring huurovereenkomst huisvesting landelijke kinderopvang in het huis van het kind. 
Secretariaat 
4. Akkoord oprichting Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH). 
5. Kennisname beleidsplan Zorgraad ELZ Herckenrode. 
6. Aanduiding effectief en plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van de Gemeentelijke 
Holding. 
Personeel 
7. Goedkeuring vervangende feestdagen voor het kalenderjaar 2020. 
Kennisname 
8. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
9. Kennisname briefwisseling. 

36 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

37 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 

 


