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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 16 december 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, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd  

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Allerlei 

1 16.30u : Uitnodiging Jo Briers ivm overleg tot aanstelling in een 
passende functie van niveau A 

Het bestuur zal de nodige stappen zetten om te komen tot een functiebeschrijving, een functie goed te keuren en 
betrokkene zal hierin aangesteld worden. 
  

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege gaat over :  

* Tot de aanvaarding van bestelaanvragen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2019, genummerd 
2019/1144 en 2019/1146 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening GBB-CBS/0119-02/6160001 (Technische dienst 
- Aankoop benodigdheden voor voertuigen) onvoldoende krediet is. 
* Tot de aanvaarding van bestelaanvragen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2019, genummerd 
2019/1148 en 2019/1149 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening ACT-134/0750-01/6131006 (Jeugdhuis XL 
- Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. ) onvoldoende krediet is. 
* Tot de aanvaarding van bestelaanvragen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2019, genummerd 
2019/1150 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening GBB-CBS/0200-05/6159999 (Mobiliteit - Overige 
exploitatiekosten) onvoldoende krediet is. 
* Tot de aanvaarding van bestelaanvragen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2019, genummerd 
2019/1154, waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is en waarvoor er door de financieel directeur 
een gunstig visum werd gegeven. 
* Tot de aanvaarding van bestelaanvragen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2020, genummerd van 
2020/1 tem 2020/5 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
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Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen van 2019/1120 tot en met 2019/1130 en waarvoor er op de 
jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/3922 tot en met 2019/4022; de 
aanrekeningen genummerd 2019/84 en 2019/85; de aanrekeningen genummerd 2019/224 en 2019/225 en de 
aanrekening genummerd 2019/6328. 
 

Financiën 

6 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op verhuur van voertuigen met bestuurder voor het 
dienstjaar 2019. 

Het schepencollege stelt het kohier van de gemeentebelasting op verhuur van voertuigen met bestuurder voor het 
dienstjaar 2019 vast op 3 artikels voor de som van 2.839,60 euro en zal dit uitvoerbaar verklaren. 

7 Ter agendering op de gemeenteraad van 13 januari 2020. 
Budgetwijziging 1 - 2019 - OCMW 

8 Aanpassing verkoopprijzen drank in De Cirkel, Jeugdhuis XL en De 
Markthallen. 

Het schepencollege stemt in met de vernieuwde verkoopprijzen van de dranken in De Cirkel, Jeugdhuis XL en De 
Markthallen, en deze toe te passen vanaf 1 januari 2020. 
  

9 Aanpassing doorverkoopprijzen dranken aan gebruikers van 
Jeugdhuis XL en De Markthallen. 

Het schepencollege stemt in met de vernieuwde doorverkoopprijzen van dranken aan gebruikers van Jeugdhuis XL 
en De Markthallen en deze toe te passen vanaf 1 januari 2020. 

Grondgebiedszaken 

10 Standpunt inzake erfpacht mbt woningen Servaes Vaesplein 

Dit punt werd verdaagd. 
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11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en 
regulariseren garage en overdekt terras van een bestaande woning op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 sectie B nr. 105T2 ter 
plaatse Bampsstraat 50 aan Annick Smets 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
woning, slopen van bijgebouwen en plaatsen van een nieuw bijgebouw 
op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C perceel 
95F2 ter plaatse Pikkeleerstraat 73 in Herk-de-Stad aan Femke Driesen 
en Michiel Vanholst 

  

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
woning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A 
perceel 252K5 ter plaatse Lazerijstraat 26 in Herk-de-Stad aan Thomas 
Van de Bossche 

  

14 Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een 
verkaveling op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie 
C nrs. 954M4 en 954R4 ter plaatse Terbermenweg 101 door Denise 
Ballet. 

  

Omgeving 

15 Principieel standpunt bij het dadingsvoorstel Heeren bij de zaak bij de 
raad van state betreffende het RUP Daelemveld 

Dit punt werd verdaagd. 

16 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 4 
sectie B nr. 231H, ter plaatse Herkkantstraat 21 

  

17 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, Steenweg 109, 3 afdeling, sectie C, nr. 744L 
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18 Advies bij een omgevingsvergunning provinciaal project op de 
percelen met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nrs. 962A2 en 
964G, ter plaatse Terbermenweg 200 op naam van Steven Van Nijlen 

  

Milieu 

19 Uitbetaling subsidie energiebesparende maatregelen dienstjaar 2019 

 
Het schepencollege keurt de uitbetaling goed voor energiebesparende maatregelen. 

20 Uitbetaling subsidie natuurbeheerdagen 2019 

Het schepencollege gaat akkoord met het uitkeren van een toelage overeenkomstig de artikelen 10 en 12 §1 en §2 
van het subsidiereglement. 

TD-U 

21 Ter agendering voor de gemeenteraad van Januari - Onderhoud 
plantsoenen 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2019-8756 

 

22 Onderhoud plantsoenen 2020 - Goedkeuring uit te nodigen firma's - 
2019-8756 
 
Het schepencollege bepaalt de firma’s die uitgenodigd worden om deel te nemen 
aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de 
opdracht ‘onderhoud plantsoenen 2020’. 

23 Ter agendering voor de gemeenteraad van Januari - Wegbermbeheer 
2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-8755 

24 Wegbermbeheer 2020 - Goedkeuring uit te nodigen firma's - 2019-8755 

Het schepencollege bepaalt de firma’s die uitgenodigd worden om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht ‘wegbermbeheer 2020’. 

 

 
  

25 Ter agendering van de gemeenteraad van januari 2020: Verlenging 
overeenkomst lokale diensteneconomie (De Winning - vzw Werkkans) 
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26 Ter agendering op de gemeenteraad van januari 2020: Verlenging 
samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen (De Winning – vzw Groenwerk) 

  

27 Ter agendering voor de gemeenteraad van januari -  herklassering 
onbevaarbare waterlopen van 3de categorie naar 2de categorie 

28 Uitbreiding gemeentelijke werkplaats - Goedkeuring eindafrekening en 
voorlopige oplevering - 2019-8576 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan de eindafrekening voor de opdracht 'uitbreiding gemeentelijke 
werkplaats'.  
Deze opdracht wordt voorlopig opgeleverd. 
 

Mobiliteit 

29 Ter agendering op de gemeenteraad van 13 januari 2020.  
Aanvullend politiereglement: inrichting van een 'schoolstraat' in de 
schoolomgeving basisschool Schulen, Kerkstraat te Schulen. 

Vrije Tijd 

Jeugd 

30 Evenementenaanvraag Winterdrink OLA Chiro Herk - Ruitstraat, 3540 
Herk-de-Stad - 11 januari 2020 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van Winterdrink OLA Chiro Arika, een fuif in Ruitstraat z/n, 3540 
Herk-de-Stad te Herk-de-Stad op 11 januari 2020 vanaf 19:00 uur tot 00:00 uur en een afwijking hiervoor te 
verlenen volgens art. 6.7.3 §3 van VLAREM  I voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau> 85 dB(A) 
LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min. 
 

  

  

  

31 Fuifaanvraag Pré X-Mos Sint-Martinus - Amandinazaal, Schoolstraat 38, 
3540 Herk-de-Stad 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van Pré X-Mos, een fuif in Amandinazaal, Schoolstraat 38, 3540 
Herk-de-Stad te Herk-de-Stad op 10 januari 2020 vanaf 21:00 uur tot 04:00 uur en een afwijking hiervoor te 
verlenen 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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Sport 

32 Goedkeuring traject samenwerking voetbalclubs 

Dit punt werd verdaagd. 

Ontwikkelingssamenwerking 

33 Ter agendering op de gemeenteraad van januari 2020: goedkeuring 
nieuwe statuten Wereldraad 

  

Toerisme 

34 Gebruik logo gemeente door ambachtelijke pralinemaker 

Het schepencollege gaat akkoord om bij de verkoop van de ambachtelijke pralines het gemeentelogo te gebruiken.  
Het logo mag op geen enkele manier bewerkt worden, door bijvoorbeeld andere kleuren te gebruiken of 
de verhoudingen te wijzigen. 

Interne zaken 

35 Afwijking op de zondagsrust tijdens het jaar 2020. 

Het schepencollege gaat akkoord om de middenstanders van Herk-de-Stad te machtigen om tijdens het jaar 2020 
een afwijking op de zondagsrust toe te staan. 

Staf 

Secretariaat 

36 Verslag kerkraad 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van het schepencollege - 
kerkfabrieken en centrale kerkraad van 14 oktober 2019, doch gaat niet akkoord met de inhoud. 
Het verslag dient te worden geschorst en de kerkfabriek wordt verzocht het verslag te vervangen door een nieuw 
voorgesteld verslag. 

Wonen in West-Limburg 

37 Thuis in de toekomst 

Het schepencollege gaat akkoord om de gemeente Herk-de-Stad in te schrijven voor de online woontest ‘Thuis in de 
toekomst’, georganiseerd door de Vlaamse overheid. 

Personeel 

38 Arbeidsongeval technisch assistent Technische Dienst - Uitvoering: 
vaststelling consolidatie zonder blijvende invaliditeit 
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39 Toestemming stage groendienst vanuit GTB 

40 Aanwerving beambte onderhoud (30/38) in contractueel verband met 
een contract voor onbepaalde duur 

  

Meldingen 

41 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt kennis van de verslagen en briefwisseling. 

 

42 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

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

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


