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BESLUITENLIJST - het college van burgemeester en 
schepenen 
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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 23 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 

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

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 schepencollege gaat over :  
* Tot de aanvaarding van bestelaanvragen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2019, genummerd 
2019/1159 waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is en waarvan de prijsvergelijking als bijlage 
werd toegevoegd. 
* Tot de aanvaarding van bestelaanvragen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2019, genummerd 
2019/1160 waarvoor er op de jaarbudgetrekening GBB-CBS/0750-02/6103010 (Overige (jeugd) - Prestaties van 
derden voor onderhoud en herstelling gebouwen) geen krediet is voorzien en waarvan de kostprijs zal verdeeld 
worden tussen de Kerkfabriek, de Chiro en de Stad. 
* Tot de aanvaarding van bestelaanvragen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2019, genummerd 
2019/1194 waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is en waarvan de offertes als bijlage werden 
toegevoegd. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Feiten en context 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen van 2019/1137 tot en met 2019/1156 en van 2020/6 tot en met 
2020/17 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
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Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/4023 tot en met 2019/4136; de 
aanrekening genummerd 2019/227; de aanrekening genummerd 2019/6374 en de aanrekeningen genummerd van 
2019/86 tot en met 2019/91. 
 

Financiën 

5 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; 
  

6 Hernieuwing grafconcessie 

De hernieuwing van de grafconcessie op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad van wijlen XXX wordt 
toegestaan voor de duur van 10 jaar. 
  

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de verkaveling van 1 
perceel voor open bebouwing op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 4 sectie B nr. 62L, ter plaatse Steenweg 10 

  

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 
sectie D nr. 318D, ter plaatse Endepoelstraat zn 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het restaureren en 
uitbreiden van een bestaande vakwerkhoeve op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 2 sectie A nrs. 548A en 549A, ter plaatse 
Bampsstraat 88 

10 Bevestiging en aanpassing van verleend advies in functie van het 
beroep ingesteld tegen de aflevering van een omgevingsvergunning 
voor het slopen van een woning en een bedrijfshal en het bouwen van 
een handelspand met bijhorende terreinaanleg. 
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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, Rummenweg/Pikkeleerstraat zn, 1 afdeling, sectie C, nr. 95E2 

Milieu 

12 Goedkeuring project 'Limburg Asbestveilig' 

De gemeente Herk-de-Stad beslist om in te stappen in het provinciale project voor samen aankoop voor 
dakvervanging en verwijdering van leidingisolatie dat gecoördineerd zal worden door Dubolimburg en provincie 
Limburg. Dubolimburg ontvangt voor de coördinatie van dit project een vergoeding van de OVAM op basis van het 
inwonersaantal van gemeente Herk-de-Stad. 

13 Principiële goedkeuring klimaatactieplan 2030 

Dit punt werd verdaagd. 

14 Subsidie aankoop natuurterreinen 

De gemeente Herk-de-Stad zal voor de aankoop van natuurterreinen door natuurverenigingen dienstjaar 2019 een 
toelage van 900,- euro uitbetalen aan Natuurpunt Beheer VZW. 

TD-P 

15 Bouwen van een nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang voor 
120 kinderen - Goedkeuring voorlopige oplevering - 2017-5866 

Het schepencollege gaat akkoord met de voorlopige oplevering van de opdracht 'Bouwen van een nieuwbouw van 
de buitenschoolse kinderopvang voor 120 kinderen'. 

TD-U 

16 Poetsen schuilhuisjes van de lijn 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunning - 2019-8739 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan de overeenkomst met BLM vzw voor de opdracht 'poetsen 
schuilhuisjes van de lijn 2020'.  

Vrije Tijd 

Cultuur 

17 Ter agendering op de gemeenteraad van januari 2020: tijdelijke 
ondersteuning voor duurzame initiatieven bij evenementen 

Het college gaat akkoord om het voorgestelde reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 
januari 2020. 
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18 Deelname klimaatbende i.s.m. MOS/Provincie 2020-2022 

Het schepencollege stemt in met het project "Klimaatbende" i.s.m. MOS/Provincie tijdens de schooljaren 2020-2021 
en 2021-2022 en gericht op alle Herkse basisscholen. 

Jeugd 

19 Fuifbussen Herk-de-Stad 

Dit punt werd verdaagd. 

Ontwikkelingssamenwerking 

20 Subsidies organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 

Het schepencollege beslist om de aparte subsidiëring van Plan Herk-de-Stad stop te zetten, maar het jaarlijkse 
krediet van 1200,00 euro toe te voegen aan de globale subsidiepot voor alle lokale ngo's; 

Staf 

Communicatie 

21 Goedkeuring samenwerking firma Gentle aanmaak nieuwe 
stratenplannen. 

 
Het schepencollege stemt in met het aanbod van de firma Gentle voor de gratis aanmaak van een stratenplan onder 
bepaalde voorwaarden. 

Secretariaat 

22 Vraag om een financiële bijdrage voor het concert en de 
Nieuwjaarsreceptie van 'Berbroek Feest' op 5 januari 2020 

Het college gaat akkoord met het leveren van een financiële bijdrage aan deze activiteit ter waarde van 70 EUR na 
ontvangst van de onkostennota zoals vermeld in het reglement van 10 april 1989, gewijzigd bij raadsbesluit van 23 
december 2013 en 8 april 2019. 

Wonen in West-Limburg 

23 Grotestraat 87, 89, 87 bus 1 en 87 bus 2 

Dit punt werd verdaagd. 

Personeel 

24 Aanwerving medewerker bibliotheek (19/38) niveau C met aanleg 
werfreserve voor dezelfde functie. 
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Meldingen 

25 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

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

 

26 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het schepencollege neemt kennis van de verslagen en briefwisseling. 

 

27 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: 
 
Bart Bastijns 
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


