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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 14 oktober 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 16.30 Overleg met centraal kerkbestuur ikv meerjarenplan 2020-2025 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege keurt de bestelaanvragen genummerd 2019/969 en 2019/999, 2019/970 en 2019/992, 
2019/997, 2019/1001 en 2019/1007 goed. 
 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/953 tot en met 2019/982.  

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van 2019/3159 tot en met 
2019/3229, genummerd van 2019/182 tot en met 2019/196 en van 2019/202 tot en met 2019/206, genummerd 
2019/6087 en de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2 genummerd van 2019/57 tot en met 2019/62. 
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Grondgebiedszaken 

6 Klimaatbomen – deelname klimaatbomenfonds LSM 

De gemeente Herk-de-Stad zal uiterlijk op 30 december 2020 een subsidieaanvraag indienen bij LSM voor de 
subsidiëring van klimaatbomen. Hiervoor worden vooraf de nodige geschikte locaties bepaald voor de inplanting van 
deze bomen en zal een aanvraagdossier samengesteld om te voldoen aan alle subsidievoorwaarden. 

Omgeving 

7 Aktename van een melding aan Stefan Carmans voor Carmans NV voor 
een bronbemaling, op de percelen met kadastrale gegevens Afdeling 
71012, sectie B, perceel 17/04A, 18Z2, 19E2, 19G2, 20V, 20W, 456A, 
456B ter plaatse Lepelstraat 17  in Herk-de-Stad. 

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

TD-U 

9 Uitbreiding TD - uitbreiding alarminstallatie + branddetectie en 
uitbreiding toegangscontrole - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunning - 2019-8587 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan de technische beschrijving met nr. 2019-8587 voor de opdracht 
“Uitbreiding TD - uitbreiding alarminstallatie + branddetectie en uitbreiding toegangscontrole”. Deze opdracht wordt 
gegund aan de firma met de enige offerte, zijnde P&M Technology BVBA, Sint-Truidersteenweg 154 te 3540 Herk-
de-Stad, tegen het nagerekende offertebedrag van 4.610 euro excl. btw of 5.578,10 incl. 21% btw. 
 

Vrije Tijd 

Cultuur 

10 Afsprakennota met Herk-de-stad met betrekking tot de Interlokale 
Vereniging  
Deeltijds Kunstonderwijs Haspengouw Beeld en Podium - Goedkeuring 

De afsprakennota met Sint-Truiden rond de dagelijkse werking van de Interlokale Vereniging Deeltijds 
Kunstonderwijs Haspengouw Beeld en Podium wordt goedgekeurd. 
 

11 Sint-Maartenfeest op maandag 11 november 2019 

Het schepencollege gaat akkoord met het organiseren van het Sint-Maartenfeest op maandag 11 november 2019. 
 

Wonen in West-Limburg 
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12 Infoavond Totaalrenovatie en premies, intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Wonen West-Limburg. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het organiseren van de infoavond ‘totaalrenovatie 
en premies’ op 25 november 2019 in het Oosterhof in Lummen. Start is voorzien om 19u30. 

13 Infoavond wijkrenovatie, intergemeentelijk samenwerkingsverband 
Wonen West-Limburg. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een infoavond rond wijkrenovatie 
opnieuw te Lummen, in de provinciezaal ‘het eikenbos’ te Lummen en voor de wijkbewoners van de Nieuwstraat in 
Lummen. Het college geeft toelating aan het team om met minstens 2 personeelsleden van WWL op de infoavond 
wijkrenovatie aanwezig te zijn. 
 
Personeel 

14 Aanduiding vrijwilliger voor poetsen grafstenen 

Voor het poetsen van de grafstenen aangevraagd door particulieren wordt een vrijwilligersvergoeding van 34,71 
euro toegekend per zeven uur die effectief gepresteerd worden door vrijwilliger X.  
 

15 Omniumverzekering voor gebruik eigen voertuig voor opdrachten in het belang 
van de dienst.  Uitbreiding verzekering voor begeleidster Buitenschoolse 
Kinderopvang. 

16 
 

Aanwerving beambte groendienst met een contract voor bepaalde duur 
ter vervanging van tijdelijk afwezige personeelsleden binnen de 
groendienst. 

Dit punt werd verdaagd 

17 Aanwerving voltijds toezichter sporthal in contractueel verband met een contract 
voor onbepaalde duur 

18 Aanwerving bijkomend onderhoudspersoneel wegens uitbreiding BKO. 

Dit punt werd verdaagd 

Meldingen 

19 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 20 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
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In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Waarnemend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


