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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 28 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 papierophaling met jeugdverenigingen 

De verenigingen nemen kennis van de vervanging van de opdracht van papierophaling door de bedeling van de 
gemeentelijke informatiebladen, de afvalgids en het week-na-week agenda. De verenigingen die de papierophaling 
hebben bediend, met name Chiro Herk, Chiro Schulen, TTC Schulen en VC Amandina worden aangezocht om deze 
taak op zich te nemen. 
Om deze opdracht concreet vorm te geven zal de technische dienst een afsprakennota opstellen en na goedkeuring 
door het bestuur ter goedkeuring overleggen aan de verenigingen. 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd aanvaard met de opmerking dat de opening en de receptie van de 
BKO Herk-de-Stad worden uitgesteld naar de maand december ipv na Nieuwjaar zoals gemeld bij de goedkeuring 
van het verslag van 14 oktober 2019. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/1038 en 2019/1040. 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2019/1020 tot en met 2019/1028. 
 

Aanrekeningen 
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5 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen geboekt via journaal AK1 genummerd van 2019/3287 tot en met 
2019/3373, de aanrekeningen geboekt via journaal AK2 genummerd van 2019/66 tot en met 2019/69 en de 
aanrekeningen genummerd 2019/210. 
 

Financiën 

6 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2019. 
Goedkeuring na aanpassing meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek 
O.L.V. Geboorte Berbroek. 

7 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2019. 
Goedkeuring na aanpassing meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek Sint-
Jan-de-Doper Schulen. 

8 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2019. 
Goedkeuring na aanpassing meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek 
O.L.V. Geboorte Donk. 

9 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2019. 
Goedkeuring na aanpassing meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek Sint-
Martinus Herk-de-Stad. 

10 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2019. 
Goedkeuring na aanpassing meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek 
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek. 

11 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2019. 
Goedkeuring na aanpassing budget 2020 kerkfabriek O.L.V. Geboorte 
Berbroek. 

12 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2019. 
Goedkeuring na aanpassing budget 2020 kerkfabriek Sint-Jan-de-
Doper Schulen. 

13 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2019. 
Goedkeuring na aanpassing budget 2020 kerkfabriek O.L.V. Geboorte 
Donk. 
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14 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2019. 
Goedkeuring na aanpassing budget 2020 kerkfabriek Sint-Martinus 
Herk-de-Stad. 

15 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2019. 
Goedkeuring na aanpassing budget 2020 kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen Schakkebroek. 

16 Tweede budgetwijziging 2019: voorafbeelding 

Dit punt werd verdaagd 

17 Goedkeuring strategische nota bij het meerjarenplan 2020-2025. 

De strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025 wordt goedgekeurd en zal worden voorgelegd aan de 
adviesraden. 
 

Grondgebiedszaken 

18 Advies bij een plan-MER-screening in het kader van project Tegel-Idee 

Het schepencollege gaat akkoord met de conclusies van het voorliggende plan-MER-screening, waarbij er vanuit 
milieu- en natuurstandpunt geen negatieve effecten te verwachten zijn, zodat dit verzoek tot plan-MER-ontheffing 
gunstig wordt geadviseerd. 
 

Omgeving 

19 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Marc Vandormael voor 
het slopen van een woning met stallen, op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71051, sectie B, nrs 314W 316M 316N ter plaatse 
Neerstraat 64 in Herk-de-Stad. 

20 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Bert Drijkoningen voor 
het bouwen van een carport met tuinhuis, op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71051, sectie B, nrs 455T ter plaatse 
Kerkstraat 79 in Herk-de-Stad. 

21 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Denise Ballet voor het 
verkavelen van een perceel in 2 loten waarvan 1 lot voor halfopen 
bebouwing, op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71003, 
sectie B, nrs 61h en 69h ter plaatse Steenweg 5 in Herk-de-Stad. 
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22 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Esther Colemont voor de 
aanleg van een zwembad, op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71024, sectie A, nrs 252W2 ter plaatse Herkenrodestraat 8 in 
Herk-de-Stad. 

Milieu 

23 Ter agendering op de gemeenteraad van december 2019: Reglement 
gebruik park en prieel Olmenhof 

Dit punt werd verdaagd 

Mobiliteit 

24 Goedkeuring van het tijdelijke politiereglement voor de regeling van 
het verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter 
gelegenheid van de organisatie van de Sint-Maartenviering, -stoet en -
vuurwerk op maandag 11 november 2019. 

Voor de regeling van het verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid van de Sint-
Maartenviering, -stoet en -vuurwerk op maandag 11 november wordt een tijdelijk politiereglement uitgevaardigd. 

Interne zaken 

ICT 

25 Raamovereenkomst Orbit Geospatial Technologies Belgium bvba 
2019-2020 - 5 dagen GIS-begeleiding 

Het schepencollege verklaart zich akkoord om in uitvoering van de bestaande raamovereenkomst tussen het 
bestuur en Orbit Geospatial Technologies Belgium bvba (SLA 3) te voorzien in vijf dagen GIS-begeleiding voor 
2019-2020 mits het verkrijgen van een visum van de financieel directeur. 

Staf 

Secretariaat 

26 Aanvraag toestemming Horizontocht door WSV Horizon Donk vzw op 
17 november 2019. 

Aan WSV Horizon Donk vzw wordt toestemming verleend voor de organisatie van de Horizontocht vertrekkende 
vanuit Campus Amandina te Herk-de-Stad en dit op zondag 17 november 2019. Er wordt ook toelating gegeven 
voor het aanbrengen van pvc-pijltjes als bewegwijzering. De wandelclub moet deze na de activiteit terug opruimen. 
 

27 Akkoord oprichting lokale preventiewerking binnen ELZ Herckenrode. 

Het college is principieel akkoord om zich te engageren tot de oprichting van een lokale preventiewerking in 
samenwerking met de andere lokale besturen binnen de eerstelijnszone Herckenrode.   
Het college is principieel akkoord om in het kader van de gevraagde cofinanciering het subsidiebedrag van de 
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Vlaamse overheid voor Herk-de-Stad (raming 4.159 euro) te verdubbelen met de inbreng van lokale middelen. 
 

Personeel 

28 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2019; 
 
Goedkeuring wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel 
ingevolge verhoging fietsvergoeding voor gemeente- en OCMW-
personeel. 

 

29 Organisatie selectieprocedure voor de functie van medewerker 
bibliotheek 

30 Ontslag wegens medische overmacht van XXX, toezichter sporthal, 
met ingang van 1 december 2019. 

31 Ontslag wegens medische overmacht van XXX, beambte onderhoud, 
met ingang van 1 december 2019. 

32 Aanvaarding kandidatuur voor deelname aan het bevorderingsexamen 
voor de functie van expert cultuur & jeugd. 

33 Aanvaarding kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure 
voor de aanwerving van een medewerker bibliotheek en de aanleg van 
een werfreserve voor dezelfde functie. 

34 Aanvaarding kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure 
voor de aanwerving van een medewerker personeel en de aanleg van 
een werfreserve voor dezelfde functie. 

Meldingen 

35 Kennisgeving beslissingen van de waarnemend algemeen directeur. 

36 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

37 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 



6 
 

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

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


