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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 07 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 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd goedgekeurd mits enkele aanpassingen aan het dossier 
'Aanbevelingen inrichting NAC'. 
 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

De bestelaanvragen genummerd 2019/956, 2019/964 en 2019/965 worden door het schepencollege goedgekeurd. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

De bestelbonnen genummerd van 2019/934 tot en met 2019/949 worden door het schepencollege goedgekeurd. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

De aanrekeningen geboekt via journaal AK1 genummerd van 2019/3115 tot en met 2019/3158 worden door het 
schepencollege goedgekeurd. 
 

Financiën 
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5 Kerkfabriek Sint-Martinus Herk-Centrum : uitbetaling 
investeringstoelage 

Het schepencollege gaat akkoord met de uitbetaling van de investeringstoelage van 5.063,85 euro aan kerkfabriek 
Sint-Martinus voor de restauratiewerken aan de Sint-Maritnuskerk en bescherming tegen opstijgend vocht. 

6 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte Donk : uitbetaling 
investeringstoelage 

Het schepencollege gaat akkoord met de uitbetaling van de investeringstoelage van 10.135,96 euro aan kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte Donk. Dit kadert in het preventief onderzoek dat kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-
Geboorte Donk heeft laten doen door monumentenwacht naar de staat van de kerk en de werken die zijn uitgevoerd 
om de gebreken aan het kerkgebouw gedeeltelijk op te lossen. 
 

7 Urnengrafconcessie 

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 nabegraving wordt toegestaan aan XXX. 
 

8 Urnengrafconcessie 

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

9 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schakkebroek wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX.  

Grondgebiedszaken 

10 Aanvulling in het vergunningenregister voor de vergunningstoestand 
van een bestaande constructie gelegen afdeling 1, sectie D, perceel 
368P, ter plaatse Rummenweg 148. 

Dit punt werd verdaagd 

Omgeving 

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

12 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Yves Surinx en Sylvia 
Lutsch voor het bouwen van een eengezinswoning, op een perceel met 
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kadastrale gegevens afdeling 71003 sectie B perceel 129T2 ter plaatse 
Bosstraat 15 in Herk-de-Stad. 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Giola Ruelens voor het 
verbouwen van een eengezinswoning met carport, op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie A perceel 377L2 ter plaatse 
Blijkbaan 15 in Herk-de-Stad. 

TD-U 

14 Vervanging buxushagen aan urnevelden kerkhoven Groot Herk - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - 2019-8562 

Het schepencollege geeft goedkeuring aan de technische beschrijving met nr. 2019-8562 voor de opdracht 
“Vervanging buxushagen aan urnevelden kerkhoven Groot Herk”.  

15 Uitbreiding TD - elektriciteit - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunning - 2019-8578 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan de technische beschrijving met nr. 2019-8578 voor de opdracht 
“Uitbreiding TD - elektriciteit”.  

Vrije Tijd 

16 Halloweenwandeling in park Olmenhof-Harlaz op donderdag 31 oktober 
2019 

Het schepencollege geeft éénmalige toestemming mits voorwaarden aan volleybalclub VC Herk-de-Stad voor de 
organisatie van een Halloweenwandeling op donderdag 31 oktober 2019 in park Olmenhof-Harlaz. 

Erfgoed 

17 Uitbetaling saldo gemeentelijk deel restauratiepremie – restauratie 
vakwerkhoeve Smolderstraat 

De uitbetaling van het saldo van het gemeentelijk aandeel van de restauratiepremie toegekend bij Ministerieel 
besluit van 26 maart 2015, zijnde 4.780,61 euro, wordt goedgekeurd. 

Jeugd 

18 Ondersteuning Speelpleinwerking Kameleon 

Het schepencollege stemt principieel in met een verhoging van de subsidie voor Speelpleinwerking Kameleon vzw 
van 4.280 euro naar 8.000 euro. 
 

19 Evenementenaanvraag Halloweentocht Scouts & Gidsen Donk 2019 
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Het schepencollege stemt in met de organisatie van Halloweentocht Scouts & Gidsen Donk 2019, een cocktailbar in 
Scoutslokalen Scouts & Gidsen Donk, Scoutsweg z/n, 3540 Donk te Herk-de-Stad op 26 oktober 2019 vanaf 17.00 
uur tot 00.00 uur. Er wordt een afwijking toegestaan op de Vlaremwetgeving voor een muziekactiviteit met een 
maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A). 
 

Staf 

Secretariaat 

20 Verkoop wafels door Internaat Sint Martinus ten voordele van de 
Warmste Week. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Internaat Sint-Martinus voor de verkoop van 
wafels in het centrum en de zijstraten van Herk-de-Stad op woensdag 9 oktober 2019 ten voordele van de Warmste 
Week van Studio Brussel. 

21 Kienspelvergunningen 

Voor de organisatie van negen kienavonden wordt een vergunning gegeven mits stipte naleving van de 
voorwaarden vermeld in de hogervermelde nieuwe omzendbrief terzake van de Heer Provinciegouverneur van 23 
april 1992 en de omzendbrief van 31 oktober 1996. 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

22 Grotestraat 87 – 89: Standpunt van het college 

Het CBS gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze en geeft de dienst Huisvesting van het OCMW en de dienst 
WWL opdracht om deze werkwijze uit te voeren. 

Personeel 

23 Toestemming deelname ‘verdiepingsdagen’ Sint-Martinusscholen 

Er wordt ingestemd met de vrijwillige inzet van een aantal laatstejaarsstudenten van de Sint-Martinusscholen binnen 
een gemeentelijke dienst, dit in het kader van de ‘verdiepingsdagen’ georganiseerd door de Sint-Martinusscholen op 
17, 18 en 19 oktober 2019. 
 

24 Aanwerving technisch beambte openbare werken met een contract 
voor onbepaalde duur ter versterking van de dienst openbare werken 

25 Toestemming stage 5dejaarsstudent Provinciale Handelschool Hasselt 
– afdeling informaticabeheer bij de dienst IT. 

26 Aanduiding vrijwilligers voor hulp bij het begeleiden van de activiteiten 
van de Dienst Jeugd tijdens de herfstvakantie 2019. 



5 
 

Er wordt een vergoeding toegekend aan vrijwilligers van 25 euro voor de begeleiding van een namiddagactiviteit, 20 
euro voor het begeleiden van één film en 34,71 euro voor de begeleiding bij beide films, indien zij effectief 
meehelpen bij de opvang en begeleiding van de deelnemers aan de activiteiten van de Dienst Jeugd tijdens de 
herfstvakantie 2019. 
 

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

Voor de begeleiding van activiteiten wordt aan tien vrijwilligers een vergoeding van 34,71 euro toegekend. 
 

28 Definitieve ambtsneerlegging, met het oog op de opruststelling per 1 
juli 2020, van de deskundige milieu 

29 Benoeming in vast dienstverband van een 
personeelsverantwoordelijke met ingang van 1 september 2019. 

30 Wijziging arbeidsovereenkomst deskundige omgeving en deskundige 
GIS 

31 Tijdelijke bijkomende aanwerving administratief assistent onthaal. 

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

Dit punt werd verdaagd 

  

33 Toestemming stage leerling Spectrumcollege Beringen bij de 
technische dienst 

Meldingen 

34 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

Akte te nemen van de inhoud van: 
- Aanvraag Halloweentocht op 31 oktober 2019 binnen het park Olmenhof en gebruik maken van het prieel met 
gebruik van elektriciteit; 
 

35 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 
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36 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 

 


