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

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 18 november 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 

Feiten en context 
Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/1056, 2019/1083, 2019/1084 en 2019/1086  
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd 2019/1066 tot en met 2019/1069. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd 2019/3556 tot en met 2019/3634. 
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Financiën 

5 Goedkeuring strategische nota en financiële nota bij het meerjarenplan 
2020-2025. 

 
De strategische en financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025, gemeentelijk deel wordt goedgekeurd. De 
strategische nota en financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025, deel van het OCMW, zoals ter goedkeuring 
zal worden voorgelegd aan Vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt eveneens goedgekeurd. 
Neemt kennis van de documenten die als toelichting werden toegevoegd bij het meerjarenplan. 
Het MJP 2020-2025 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad voor het eigen deel en na 
goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn van het eigen deel, wordt het geïntegreerde MJP 2020-2025 
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
 
 

6 Ter agendering op de gemeenteraad van de maand december 2019: 
AGB Herk-de-Stad: goedkeuring prijssubsidie 2020 sporthal en 
sportkampen 

Dit punt werd verdaagd. 

Grondgebiedszaken 

7 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. 

8 Machtiging tot vertegenwoordiging van het bestuur in een oproeping in 
verzoening op verzoek van Cleeren Peter 

 
De algemeen directeur waarnemend, Nathalie Creten, wordt gemachtigd om de stad te vertegenwoordigen op 
zitting. De stad gaat niet in op de vraag tot verzoening. 

Omgeving 

9 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, Grotestraat 132-134, 4e afdeling, sectie A, nrs. 249K en 249L 

Er worden geen opmerkingen gemaakt betreffende de door de notaris voorgestelde splitsing. Afschrift van deze 
beslissing wordt overgemaakt aan notarissen Gilissen en Janssen, Luikersteenweg 165, 3500 Hasselt. 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning aan nv Labor Aiding Systems 
Europe voor het verbouwen van een bedrijfshal en kantoren, op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 1, sectie A, nr. 341k ter 
plaatse Industrieweg 1092 in Herk-de-Stad. 

  
  

11 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Davy Froyen voor het 
bouwen van een eengezinswoning, op een perceel met kadastrale 
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gegevens afdeling 71003, sectie A, nr. 241M, ter plaatse Paulusstraat 
zn in Herk-de-Stad. 

 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Carina Ruelens voor het 
vellen van bomen, op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71012, sectie A, nrs 326P ter plaatse Grote Baan 37 in Herk-de-Stad. 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Serge Sleurs voor het 
plaatsen van een reclamezuil, op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 71051, sectie C, nrs 946M ter plaatse Steenweg 163 in Herk-de-
Stad. 

Milieu 

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

 
 

Vrije Tijd 

15 Erkenning van de Europese gehandicaptenkaart 

Het college beslist de Europese Gehandicaptenkaart (EDC) te erkennen en deze erkenning te registreren op de 
website, de bestaande gratis toegang voor de begeleider van een persoon met een handicap in De Markthallen te 
behouden en te registreren als voordeel. 
De toekenning van eventuele bijkomende voordelen mee te onderzoeken in het kader van de toetreding tot de UIT-
pas waarbij eveneens een aantal tegemoetkomingen kunnen worden gedaan naar bijzondere doelgroepen. 
 

16 Verlof- en sluitingsdagen vrijetijdsdiensten 2020 

De verlof- en sluitingsdagen voor de verschillende vrije tijdsdiensten worden goedgekeurd. 

Jeugd 

17 Toekenning kamp en werkingssubsidies 2019 

Er wordt een totaal van 19 157,01 EUR uitbetaald aan kamp- en werkingssubsidies voor 
de verschillende jeugdverenigingen werkzaam op het grondgebied van Herk-de-Stad. 
 
  

18 Fuifaanvraag Foute Fuif 

 
Het college verleent haar goedkeuring aan de organisatie van Foute Fuif, een fuif in Parochiezaal, Kerkstraat 19, 
3540 Schulen te Herk-de-Stad op 30 november 2019 vanaf 21:00 uur tot 04:00 uur en verleent hiervoor een volgens 
art. 6.7.3 §3 van VLAREM  I voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 
100 dB(A) LAeq,60min. 
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19 Fuifaanvraag Krismosterdbos 

 
Het college verleent haar goedkeuring aan de organisatie van Krismosterdbos, een fuif in Jeugdhuis XL, 
Ridderstraat 6, 3540 Herk-de-Stad te Herk-de-Stad op 20 december 2019 vanaf 21:00 uur tot 03:00 uur en verleent 
hiervoor een volgens art. 6.7.3 §3 van VLAREM  I voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau > 95 
dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 

Buitenschoolse kinderopvang 

20 Ter agendering voor de gemeenteraad van 9 december 2019: 
Aanpassing tarieven en Huishoudelijk Reglement  BKO De Speeldoos 

Beleid 

AGB 

21 Goedkeuring beheersovereenkomst Autonoom Gemeentebedrijf 2019-
2025 

Dit punt werd verdaagd. 

Staf 

Secretariaat 

22 Verslag kerkraad Sint-Jan-Baptist Schulen van 3 augustus 2019 

Het college neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Kerkraad Sint-Jan-Baptist Schulen 
van 3 augustus 2019. 

 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

23 VOORBESPREKING Reglement betreffende de inventarisatie van en de 
heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers. 

Dit punt werd verdaagd. 

24 VOORBESPREKING Reglement betreffende de inventarisatie van en de 
heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen. 

Dit punt werd verdaagd. 

25 VOORBESPREKING Reglement betreffende de heffing op ongeschikte 
en onbewoonbare woningen. 

Dit punt werd verdaagd. 
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26 VOORBESPREKING Reglement betreffende tweede verblijven. 

Dit punt werd verdaagd. 

 

 

 

Personeel 

27 Aanwerving bijkomend onderhoudspersoneel wegens uitbreiding te 
onderhouden infrastructuur. 

Dit punt werd verdaagd. 

28 Aanvaarding kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure 
voor de aanwerving van een deskundige openbare werken en de 
aanleg van een werfreserve voor dezelfde functie. 

Het college bepaalt de lijst van kandidaten die kunnen deelnemen en de lijst van kandidaten die niet kunnen 
deelnemen aan de selectieprocedure. 

29 Organisatie selectieprocedure voor de functie van deskundige 
openbare werken 

 

30 Organisatie selectieprocedure voor de functie van medewerker 
personeel 

 

31 Organisatie nieuwjaarsreceptie – vrijdag 3 januari 2020 

Het college beslist tot het organiseren van een nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3 januari 2020 vanaf 17.30 uur een 
nieuwjaarsreceptie aan te bieden aan navolgende genodigden: 

• gemeente- en OCMW-personeel 
• huidige gemeente- en OCMW-mandatarissen + eremandatarissen 
• gepensioneerden van gemeente en OCMW 
• Wijk-werkers die het voorbije jaar prestaties leverden 
• perscorrespondenten 

 

Meldingen 

32 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 9 december 2019 aansluitend na de behandeling van de RvMW, waarbij 
conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 volgende punten dienen te worden 
geagendeerd. 
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33 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

34 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 

 


