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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 18 maart 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 college aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2019, genummerd 2019/370, 2019/384, 2019/377 en 
2019/378, opgesteld door de dienst Financiën.  
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het college aanvaardt de bestelbonnen voor het dienstjaar 2019, genummerd van 2019/357 tot en met 2019/381. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het college aanvaardt de aanrekeningen voor het dienstjaar 2019, genummerd van 2018/4880 tot en met 
2018/4882, 2019/555 tot en met 2019/622 en 2019/12 tot en met 2019/14. 
 
 
 

Financiën 
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5 Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek: uitbetaling 4de voorschot van 
de bijkomende financiering voor restauratiewerken aan de O.L.V. 
Geboortekerk Berbroek. 

Er wordt akkoord gegaan met de uitbetaling aan de kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek van het 4de voorschot 
voor een bedrag van 7.447,06 euro van de bijkomende financiering van de restauratiewerken aan de O.L.V. 
Geboortekerk Berbroek. 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

6 Kennisname beslissing bestendige deputatie van de provincie Limburg 
betreffende de weigering van een omgevingsvergunning aan XXX 
aangaande het bouwen van een carport op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 2, sectie A, nr 580e2, ter plaatse Dreefstraat 31 te 
3540 Herk-de-Stad. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat de bestendige deputatie weigert een vergunning af 
te leveren met betrekking tot de aanvraag van een omgevingsvergunning van XXX voor het bouwen van een carport 
op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2, sectie A, nr 580e2, ter plaatse Dreefstraat 31. 

7 Kennisname advies GECORO aangaande de nieuwe gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening 'parkeernorm bij woongelegenheden, 
verkavelingen, industrie en werkplaatsen'. 

Het college van burgemeester en schepen treedt het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO gedeeltelijk bij. 
Het CBS gaat akkoord met de toevoeging dat de fietsparkeerplaatsten overdekt moeten zijn, maar gaat niet akkoord 
met het gegeven dat er bij elke overdekte fietsparkeerplaats een oplaadpunt voor elektrische fietsen voorzien moet 
worden.  

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, Jodestraat 32, 1 afdeling, sectie C, nr. 519F2, 519V, 519W, 519X 
en 519Y 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert de splitsing ongunstig omdat de percelen reeds zijn verdeeld 
middels een verkavelingsvergunning, die werd afgegeven door het schepencollege op 18 juni 2018. 

9 Volledig en ontvankelijk verklaren voor de aanvraag van een 
planologisch attest tot het bekomen van de mogelijkheid om ter hoogte 
van het bestaande bedrijf uit te breiden onder de vorm van een 
opslagloods, een overdekte rijgelegenheid, een mestvaalt en 
verhardingen. 

De aanvraag van een planologisch attest tot het bekomen van de mogelijkheid om ter hoogte van het bestaande 
bedrijf uit te breiden onder de vorm van een opslagloods, een overdekte rijgelegenheid, een mestvaalt en 
verhardingen wordt volledig en ontvankelijk verklaard. De aard van het planologisch attest is van die aard dat dit 
een wijziging van het gewestelijk RUP vereist. Het stadsbestuur is bereid de opmaak van dit RUP ten laste te 
nemen indien zij hiertoe gelast zou worden door de bevoegde overheid. 

TD-P 
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10 Vernieuwen van scheidingsmuur Grotestraat Berbroek - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunning - 2019-8042 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan de technische beschrijving met nr. 2019-8042 en de raming voor de 
opdracht “Vernieuwen van scheidingsmuur Grotestraat Berbroek”. De raming bedraagt 8.470,00 euro excl. btw of 
10.248,70 euro incl. 21% btw. Deze opdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte, zijnde Boiten Martin, 
Bosstraat 79 te 3540 Herk-de-Stad, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 8.470,00 euro excl. btw of 
10.248,70 euro incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. 

TD-U 

11 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 Rock Herk Café op zaterdag 6 april 
2019. 

Het schepencollege keurt het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en de handhaving van de 
orde en veiligheid ter gelegenheid van de organisatie van Rock Herk Café op zaterdag 6 april 2019 goed.  

12 Onderhoud wegen dienstjaar 2019 (Schoolstraat e.a.) - Goedkeuring 
gunning - 2018-7673 

De opdracht “onderhoud wegen dienstjaar 2019 (Schoolstraat e.a.)” wordt gegund aan Grizaco NV, 
Scheepvaartkaai 4, Hasselt tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 165.107,40 euro excl. btw of 
199.779,95 euro incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. 

13 Uitbreiding gemeentelijke werkplaats - Goedkeuring starten procedure 
en lijst uit te nodigen firma's - 2018-7601 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “uitbreiding gemeentelijke 
werkplaats” wordt opgestart. De gunning kan enkel gebeuren indien er een omgevingsvergunning voor de 
uitbreiding van het gebouw is.  
 

14 Ter agendering op de gemeenteraad 
aankoop tweedehands kniktelescopische hoogwerker - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-8050 

De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van een tweedehands kniktelescopische hoogwerker wordt 
geagendeerd op de gemeenteraad. De raming bedraagt 28.925,62 euro excl. btw of 35.000,00 euro incl. 21% btw. 

15 Ter agendering op de gemeenteraad 
aankoop bestelwagen met dubbele cabine en kipbak - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-7981 

De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van een bestelwagen met dubbele cabine en kipbak wordt 
geagendeerd op de gemeenteraad. De raming bedraagt 26.000,00 euro excl. btw of 31.460,00 euro incl. 21% btw. 

Vrije Tijd 

Dienstencentrum 
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16 Principiële goedkeuring statuten nieuwe welzijnsraad 

Het schepencollege stemt principieel in met het met het ontwerp van de statuten voor de nieuwe welzijnsraad met 
het oog op de adviesaanvraag aan de huidige seniorenraad, gehandicaptenraad en centrumraad van De Cirkel. 
 

Cultuur 

17 Principiële goedkeuring statuten nieuwe cultuuradviesraad 

Het schepencollege stemt principieel in met het ontwerp van statuten voor de nieuwe cultuuradviesraad met het oog 
op adviesaanvraag aan de huidige cultuurraad en de raad van beheer van De Markthallen. 
 

Jeugd 

18 Fuifaanvraag Berbroek Terrast -  25 mei 2019 

Er wordt ingestemd met de organisatie van Berbroek Terrast, een fuif in Dorpsplein Berbroek (goed weer) of 
Kapelstraat 37 (slecht weer) in Herk-de-Stad op 25 mei 2019 vanaf 14 uur tot 3 uur. Er wordt onder voorwaarden 
een afwijking verleend op de Vlaremwetgeving wat betreft het maximaal geluidsniveau. 
 

19 Fuifaanvraag Rock Herk Café - 6 april 

Er wordt ingestemd met de organisatie van Rock Herk Café, een fuif in café Pallieter Ridderstraat 22 in Herk-de-
Stad op 6 april 2019 vanaf 19 tot 3 uur. Er wordt onder voorwaarden een afwijking verleend op de Vlaremwetgeving 
wat betreft het maximaal geluidsniveau. 
 

Staf 

Communicatie 

20 Goedkeuring teksten Seniorenkrant 

De ontwerpteksten voor de seniorenkrant worden aanvaard. 

Secretariaat 

21 Verslag kerkraad 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Sint-Martinus Herk-de-
Stad van 17 december 2018. 

22 Viering 25-jarig bestaan Okra Schulen 

Op basis van een ingediende onkostennota verleent het schepencollege een tussenkomst van 61,97 euro in de 
algemene kosten voor de viering van het 25-jarig bestaan van Okra Schulen. 

Wonen in West-Limburg 
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23 Infoavond Energiefit intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen 
West-Limburg. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het organiseren van de infoavond Energiefit. 

Personeel 

24 Tijdelijke uitbreiding prestaties van 2 begeleidster BKO met 9,5/38 om 
vrijgekomen uren op te vullen. 

De tijdelijke uitbreiding van de prestaties van twee begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang met 9,5/38 
om vrijgekomen uren op te vullen wordt goedgekeurd. 
 

Meldingen 

25 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a.  
Het schepencollege neemt akte van verslagen en briefwisseling 

26 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het schepencollege neemt kennis van de data van 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 

 
 


