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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 02 december 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Schepenen 

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Guido Ector, Schepen 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Allerlei 

1 16.30u Bespreking budgetten en investeringen van de kerkfabriek Sint-
Jan-de-Doper met Piet Rymen 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

 
Het verslag van de voorgaande vergadering werd met volgende opmerkingen aanvaard: 
-advies delta life: 
Opname voorwaarde dat de ingrepen geen impact mogen hebben op de hydrologie van de hoger gelegen 
landbouwgebieden zoals vermeld in de BVR nav van de dertiende uitbreiding. 
-foutje in nummering paragrafen in art 7 van punt 40. 2x paragraaf 2. 
 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2019/1100, 2019/1121 mits aanpassing van 
leverancier en bedrag, 2019/1104 en 2019/1119. 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen 2019/1082 tot en met 2019/1099 en waarvoor er op de 
jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
 

Aanrekeningen 
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5 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/3782 tot en met 2019/3901, de 
aanrekeningen genummerd van 2019/217 tot en met 2019/221, de aanrekening genummerd 2019/6200 en de 
aanrekeningen genummerd van 2019/79 tot en met 2019/83 
 

Financiën 

6 Grafconcessie 

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

 

7 Kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen : uitbetaling 
investeringstoelage 

Het schepencollege gaat akkoord met de uitbetaling van de investeringstoelage van 3.600,96 euro aan kerkfabriek 
Sint-Jan-de-Doper Schulen. 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

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, Stevoortweg zn, 1 afdeling, sectie A, nr. 422D 

9 Aktename van een melding aan Roel Beneens voor bronbemaling 
residentie Via, op een perceel met kadastrale gegevens Afdeling 71003, 
sectie B, perceel 30B, 30C, 30K ter plaatse Steenweg 68  in Herk-de-
Stad. 

10 Aktename van een melding aan Paesmans LV voor overname vergund 
landbouwbedrijf op naam van Omer Vanschoenbeek, op een perceel 
met kadastrale gegevens Afdeling 71024, sectie D, perceel 677T, 677W 
ter plaatse Dormaelswinningweg 1  in Herk-de-Stad. 

  

TD-P 

11 Sporthal Schulen - CV en verluchting - Goedkeuring verrekening - 
2018-7159-1 
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Het schepencollege verleent goedkeuring aan verrekening 4 bis van de opdracht 'Sporthal Schulen - CV en 
verluchting' voor het totaal bedrag in meer van € 5.645,27 excl. btw of € 6.830,78 incl. 21% btw. 

Vrije Tijd 

Jeugd 

12 Subsidie speelpleinwerking Kameleon 2019 

Het schepencollege gaat akkoord met het uitbetalen van subsidie van 1.800,00euro aan speelpleinwerking 
Kameleon ter compensatie voor het feit dat ze geen beroep meer kunnen doen op (gemeentelijke) jobstudenten. 

  

13 Fuifaanvraag New Year @ XL - Jeugdhuis XL, Ridderstraat 6, 3540 
Herk-de-Stad - 31 december 2019 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van New Year @ XL, een fuif in Jeugdhuis XL, Ridderstraat 6, 3540 
Herk-de-Stad te Herk-de-Stad op 31 december 2019 vanaf 21:00 uur tot 03:00 uur en verleent hiervoor een 
afwijking hiervoor 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. 

 

Ontwikkelingssamenwerking 

14 Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking 2018  

 
Een bedrag van 11.156,00 is voorzien als budget en wordt verdeeld onder de vijf erkende organisaties die een 
werkingsverslag hebben ingediend, met name aan Oxfam Wereldwinkel, Broederlijk Delen, 11.11.11., FOS 
Socialistische Solidariteit en Plan International.  

Staf 

Communicatie 

15 Aanvraag toelating fondsenwerving Oxfam-Solidariteit 2020 

Het schepencollege geeft Oxfam-Solidariteit de toelating om in 2020 face-to-face fondsenwerving te mogen 
uitvoeren in Herk-de-Stad. 

Secretariaat 

16 Verslag kerkraad 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Sint Martinus Herk-de-
Stad van 18 november 2019. 
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17 Advertentie in PRIMEUR magazine. 

Dit punt werd verdaagd. 

Wonen in West-Limburg 

18 Aanbieding recht van voorkoop 'VW2016-0005' 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand, 
Wijerstraat 34, bouwkundig erfgoed en beschermd stads- of dorpsgezicht, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, 
afdeling 1, sectie B, perceelnr. 396H en 396K. 
 
 

19 Aanbieding recht van voorkoop VOL 279 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand 
Vezerlaan 7, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 1, sectie A, perceelnr. 371C. 
 
 

Personeel 

20 Bijkomende aanwerving begeleidster buitenschoolse kinderopvang 
(19/38) met een vervangingsovereenkomst. 

21 Vacant verklaring van een contractuele betrekking van beambte 
onderhoud (1 VTE), te putten uit de geldige werfreserve. 

22 Kennisname verzoek niet weerhouden functiehouder voor de functie 
algemeen directeur - beslissing om de toevoeging van een functie van 
adjunct-algemeendirecteur aan het organogram niet ter beslissing voor 
te leggen aan de gemeenteraad 

Meldingen 

23 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

24 Vergaderingen, feestelijkheden en andere 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 

 


