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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 30 december 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen 

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

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

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 2019/1195 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening GBB-CBS/0119-02/6160001 
(Technische dienst - aankoop benodigdheden voor voertuigen) onvoldoende krediet is. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbon, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2019, genummerd 
2019/1157 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelbon, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2020, genummerd van 
2020/18 tot en met 2020/29 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/4137 tot en met 2019/4216 (journaal AK1), 
de aanrekening genummerd 2019/92 (journaal AK2), de aanrekeningen genummerd van 2019/228 tot en met 
2019/233 (divers journaal) en de aanrekeningen genummerd 2020/1 en 2020/2 (journaal AK1). 
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Grondgebiedszaken 

Omgeving 

5 Bevestiging van verleend advies in functie van het beroep ingesteld 
tegen de aflevering van een omgevingsvergunning voor de aanleg van 
amfibieënpoelen voor de kamsalamender in het Schulensbroek in 
Herk-de-Stad. 

Dit punt werd verdaagd. 

TD-P 

6 Kennisname projectvoorstellen door Fluvius voor de verbouwing van 
het politiegebouw 

Het schepencollege neemt kennis van de projectvoorstellen voor de verbouwing van het voormalig politiegebouw tot 
nieuw administratief centrum en zal in januari 2020 overgaan tot het bepalen van het bouwprogramma. 

Interne zaken 

Burgerzaken 

7 Schrapping uit het vreemdelingenregister van ambtswege 

Meldingen 

8 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 13 januari 2020 om 20 uur, waarbij conform art. 20 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
Vorig verslag 
1. Goedkeuring vorig verslag. 
Aanstelling 
2. Kennisname van het ontslag van de heer Paul Buekers als raadslid. 
3. Kennisname afstand mandaat als raadslid door Quain Amélie. 
4. Kennisname afstand mandaat als raadslid door Demoustiez Joke. 
5. Beëdiging van de heer Ludo Knaepen als raadslid in opvolging van de heer Paul Buekers ontslagnemend 
raadslid. 
Financiën 
6. Budgetwijziging 1 - 2019 - OCMW. 
Grondgebiedszaken 
7. Goedkeuring addendum bij concessieovereenkomst VMM - Gemeente Herk-de-Stad - percelen Herk-de-Stad, 
3de Afd. Sie A nrs. 273B, 431H, 432E en 427F - Beckersvaart . 
8. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (De Winning – vzw 
Groenwerk). 
9. Verlenging overeenkomst lokale diensteneconomie (De Winning - vzw Werkkans). 
10. Wegbermbeheer 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-8755. 
11. Onderhoud plantsoenen 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-8756. 
12. Herklassering onbevaarbare waterlopen van 3de categorie naar 2de categorie. 
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13. Goedkeuring nieuwe statuten Wereldraad. 
14. Tijdelijke ondersteuning voor duurzame initiatieven bij evenementen. 
15. Aanvullend politiereglement: inrichting van een 'schoolstraat' in de schoolomgeving basisschool Schulen, 
Kerkstraat te Schulen. 
Kennisname 
16. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
17. Kennisname briefwisseling. 
  
  

9 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen en briefwisseling. 

 

10 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 

 


