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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 25 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 2019/392,  
2019/397, 2019/399, 2019/404 en 2019/421. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het college aanvaardt de bestelbonnen, genummerd van 2019/386 tot en met 2019/410. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het college aanvaardt de aanrekeningen, genummerd van 2018/4883 tot en met 2018/4885 en van 2019/623 tot en 
met 2019/688. 
 

Financiën 



2 
 

5 Gemeenterekeningen dienstjaar 2015 en 2018. – Ontlasting 
gemeentebelastingen. 

Eén belastingplichtige opgenomen in het kohier voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen in 
het dienstjaar 2015 wordt ontlast van de betaling van de gevorderde gemeentebelasting voor een bedrag van 5,9à 
euro wegens faillissement. Een belastingplichtige in het kohier voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstoffen in het dienstjaar 2018 wordt ontlast van de gevorderde gemeentebelasting voor een bedrag van 135,79 
euro wegens faillissement. Een tweede belastingplichtige wordt ontlast wegens een verwaarloosbaar saldo (0,01 
euro). Een derde belastingplichtige wordt oninbaar verklaard omdat de betaling en de aanmaning elkaar hebben 
gekruist (6,20 euro). 
 
 

6 Ter agendering op de gemeenteraad van 8 april 2019: Wijziging 
reglement relatiegeschenken. 

De wijziging van het reglement relatiegeschenken wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 8 april 2019. 
 
 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de 
technische werkplaats met bureauruimte en werkruimte op een perceel 
met kadastrale gegevens Afd 1, sectie A, perceel 342G, ter plaatse 
Industrieweg 1098, aan de gemeente Herk-de-Stad. 

De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de technische werkplaats met bureauruimte en werkruimte op  
een perceel met kadastrale gegevens Afd 1, sectie A, perceel 342G, ter plaatse Industrieweg 1098,  ingediend  
door de gemeente Herk-de-Stad, wordt onder voorwaarden afgeleverd. 

8 Ter agendering op de gemeenteraad van april 2019. 
Goedkeuring van de nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening 'parkeernorm bij woongelegenheden, verkavelingen, 
industrie en werkplaatsen'. 

De nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Parkeernorm bij woongelegenheden, verkavelingen, 
industrie en werkplaatsen' waardoor de huidige gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Parkeernorm bij 
woongelegenheden, verkavelingen, industrie en werkplaatsen' goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 oktober 
2013 wordt opgeheven, wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 8 april 2019. 
 
 

9 Aktename van een melding voor zorgwonen op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie C, nr 787R2, ter plaatse 
Eikenstraat 1 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door XXX voor het melden van 
het starten van een zorgwoning, gelegen te Eikenstraat 1 te 3540 Herk-de-Stad, kadastrale ligging: Afdeling 71024, 
sectie C, perceel 787R2. 
  



3 
 

  

10 Kennisname verslag GECORO dd. 18/02/2019 

Het college neemt akte van het verslag van de GECORO van 18 februari 2019. 
 

11 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, Stevoortweg 44, 1 afdeling, sectie A, nr. 447Y en 447Z 

Er wordt een opmerking gemaakt  betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter plaatse 
Stevoortweg 44, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 1 afdeling, sectie A, nr. 447Y en 447Z, 
groot volgens meting respectievelijk 946 m² voor lot 1 en 1165 m² voor lot 2. Door de wijziging van de 
perceelsconfiguratie komt niet alleen het geheel van lot 2, maar ook het achterste deel van lot 1 in de 
bestemmingszone agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied van het gewestelijk RUP "Vallei van de 
Herk en Mombeek van Alken tot Herk-de-Stad" te liggen. In deze bestemmingszone is het niet toegelaten om 
gebouwen of constructies op te richten of om residentiële tuinen in te richten. De instrumenterende ambtenaar dient 
navolgende tekst op te nemen in de in de akte: “Voor de  verdeling werd geen verkavelings- of stedenbouwkundige 
vergunning afgegeven en er is geen zekerheid wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop 
enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.” 
  

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 
functie van handel naar detailhandel op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71051 sectie B perceel 253G2 ter plaatse Kiezelweg 
113 te 3540 Herk-de-Stad aan XXX. 

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van een handelsfunctie naar detailhandel op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71051 sectie B perceel 253G2 ter plaatse Kiezelweg 113 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder 
voorwaarden afgeleverd aan XXX. Het houden van een nachtwinkel wordt niet toegelaten. 
 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een 
zwembad op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71003 
sectie A perceel 336G ter plaatse Nachtegaalstraat 3 te 3540 Herk-de-
Stad aan XXX 

De omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71003 sectie A perceel 336G ter plaatse Nachtegaalstraat 3 te 3540 Herk-de-Stad wordt onder voorwaarden 
afgeleverd aan XXX. 
 
 

14 Weigeren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
woning tot 2 woongelegenheden op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 71024, sectie C, perceel 892E2 ter plaatse 
Schopstraat 17 aan XXX 

De omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning tot twee woongelegenheden op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71024, sectie C, perceel 892E2, ter plaatse Schopstraat 17, ingediend door XXX 
wordt geweigerd. 

TD-P 
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15 Weigering tot ondertekening van de akte tot verkoop percelen 17A4 en 
17A3/deel - Korpsestraat. 

Het college beslist niet in te gaan op de vraag van de koper om de gemeenteraad te verzoeken de verkoopprijs op 
te splitsen en in twee delen met name: 50.000 euro voor de aankoop van de grond en 15.000 euro voor het 
oprichten van een speeltuin in de nieuwe verkaveling. Bij het bekomen van de definitieve verkavelingsvergunning 
zal deze som betaald worden. De koper wordt aangemaand tot het verlijden van de akte en het betalen van de 
afgesproken prijs. 
 

16 Ter agendering op de gemeenteraad van april 2019: Goedkeuring 
verrekening 01 “riolerings- en wegeniswerken Kleine Kruisstraat”. 

De goedkeuring voor de verrekening 01 riolerings- en wegeniswerken Kleine Kruisstraat wordt geagendeerd op de 
gemeenteraad van 8 april 2019. 
 
 

TD-U 

17 Terugplaatsen van twee zitbanken en een picknicktafel Terbermenweg 
70. 

Het college gaat niet akkoord met het voorstel van de Technische Dienst–Uitvoering om aan de Terbermenweg op 
privéterrein in het verlengde van het openbare domein twee zitbanken en een picknicktafel terug te plaatsen. 

Interne zaken 

ICT 

18 Goedkeuring Verwerkingsovereenkomst met Cipal Schaubroeck 

Het college keurt de verwerkingsovereenkomst met Cipal Schaubroeck goed. 
 
 

Staf 

Secretariaat 

19 Voorstel geschenken voor jubilarissen en huwelijken 

Het college stemt in met het voorstel voor geschenken jubilarissen en huwelijken:  
 
Huwelijk: gegraveerde balpen en uniek geschenk. 
Jubilarissen/100-jarigen: 
- schenking van een uniek geschenk of cheques van de Herkse Middenstandsraad ter waarde van 
 50 euro. 
- het boeket ter waarde van 25 euro 
 
Jubilarissen die niets willen doen: 
- de felicitatiebrief van de koning en de kopie van de trouwakte op te sturen met de post 
- het boeket ter waarde van 25 euro 
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20 Annulatie kienspelvergunningen 

Twee kienspelvergunningen worden geannuleerd.  
 

Personeel 

21 Aanduiding vrijwilligers voor begeleiding activiteiten in het 
dienstencentrum ‘De Cirkel’. 

 
Voor de begeleiding van activiteiten in dienstencentrum De Cirkel wordt aan vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding 
toegekend per gepresteerde dag. 
 

22 Aanvaarding ontslag toezichter sporthal  in onderling overleg. 

Er wordt akkoord gegaan met ingang van 1 mei 2011 met het ontslag in onderling overleg van XXX als toezichter 
van de sporthal. 
 

23 Organisatie selectieprocedure voor de functie van toezichter sporthal 

Er wordt akkoord gegaan met de organisatie van de selectieprocedure voor de functie van toezichter sporthal. De 
examenjury wordt samengesteld. 

 

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

Het college stelt bij het stadsbestuur van Herk-de-Stad de in de personeelsformatie voorziene 1 VTE contractuele 
betrekking van deskundige voor de functie van expert cultuur & jeugd, rang Bv en wedde B1-B3, vacant. Deze 
contractuele functie van expert cultuur & jeugd wordt vervuld door middel van een bevorderingsprocedure. 
  

25 Omzetting vervangingsovereenkomst technisch assistent 
schrijnwerker naar een contract voor onbepaalde duur met ingang van 
1 april 2019. 

De vervangingsovereenkomst van XXX, geslaagd voor het aanwervingsexamen van technisch assistent 
schrijnwerker, met ingang van 1 april 2019 wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde duur als technisch 
assistent schrijnwerker  – niveau Dv - met een prestatieverhouding van 38/38. 
  

26 Aanwerving 5 VTE technische beambten groendienst met een contract 
voor bepaalde duur. 

Het schepencollege werft vijf VTE technische beambten groendienst aan met een contract voor bepaalde duur van 
zeven maanden met ingang van 1 april 2019. 



6 
 

Meldingen 

27 Kennisgeving beslissingen van de waarnemend algemeen directeur. 

Het schepencollege neemt kennis van de beslissingen van de waarnemend algemeen directeur. 
 

28 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 8 april 2019 om 20 uur, waarbij conform art. 20 § 2 van het gemeentedecreet 
volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
 
 Financiën 
1.Wijziging reglement relatiegeschenken. 
Grondgebiedzaken 
2.Goedkeuring van de nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'parkeernorm bij woongelegenheden, 
verkavelingen, industrie en werkplaatsen'. 
3.Goedkeuring verrekening 01 “riolerings- en wegeniswerken Kleine Kruisstraat”. 
4.Goedkeuring Offerte - Uitbreiding openbare verlichting Korpse Straat. 
5.Aankoop tweedehands kniktelescopische hoogwerker - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-
8050. 
6.Aankoop bestelwagen met dubbele cabine en kipbak - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-
7981. 
Secretariaat 
7.Aanpassing politiecodex. 
8.cvba Kleine Landeigendom Tongeren: voordracht kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur. 
9.Aanduiding van één afgevaardigde en één plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van 
VVSG. 
10.Aanduiding van telkens één afgevaardigde en één plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering 
van: 

- Belfius 
- Ethias verzekeringen 
- L’Abri 
-C.A.D. 
-De Lijn. 

11.vzw DiCO-Herk-de-Stad: aanduiding van de vertegenwoordigers in de raad van bestuur en de algemene 
vergadering. 
12.Kennisgeving briefwwisseling. 

29 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt kennis van de verslagen en briefwisseling. 
 

30 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het schepencollege neemt kennis van de lijst van vergaderingen, feestelijkheden en plechtigheden.  
 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
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Nathalie Creten 
W.g. Waarnemend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


