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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 19 oktober 2020 
 

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 16u30 : Toelichting Vlaamse coronasubsidies (Wilfried) 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 12 oktober 2020 worden mits enkele 
aanpassingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2020 genummerd S/2020/664 niet. Voor deze 
bestelaanvraag dient er een aparte beslissing gemaakt te worden. De bestelaanvraag genummerd S/2020/695 
wordt aanvaard.   

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van S/2020/650 tot en met S/2020/672 en waarvoor er 
op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het schepencollege keurt de aanrekeningen geboekt via journaal AK1 genummerd van S/2020/2612 tot en met 
S/2020/2726, de aanrekeningen geboekt via journaal AK2 genummerd S/2020/57 en S/2020/58 en de 
aanrekeningen, geboekt via journaal VK1 genummerd S/2020/6015 goed. 
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Financiën 

6 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2020: Bepaling van 
de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West 
Limburg voor het jaar 2021. 

7 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad, wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX. 
 

8 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad, wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX. 
 

9 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Berbroek, wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen XXX. 
 
 

10 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. 
 
 

11 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schulen, wordt toegestaan voor 
begraving van XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX. 
 
  

12 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schulen, wordt toegestaan voor 
begraving van wijlen XXX. 
 

13 Ter agendering op de gemeenteraad van november 2020. 
Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek O.L.V. 
Geboorte Berbroek. 

Dit punt werd verdaagd. 
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14 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op verhuur van voertuigen met bestuurder voor het 
dienstjaar 2020. 

Dit punt werd verdaagd. 

15 Opvolging budgetten: Uitvoeringscijfers 2020 - stand 13/10/2020 

. 
Er wordt akte genomen van de uitvoeringscijfers met betrekking tot het budget 2020 (stand per 13/10/2020). 

16 Ter advisering aan de Vlaamse Belastingdienst met het oog op 
agendering op de gemeenteraad van januari 2021. Gemeentelijke 
opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest. 

Dit punt werd verdaagd. 

Grondgebiedszaken 

17 Aankoop gesloten bestelwagen - Goedkeuring gunning - 2020-9307 

De opdracht 'Aankoop gesloten bestelwagen' wordt gegund aan de firma met de enige regelmatige offerte (op basis 
van de prijs), zijnde PAESMANS NV, tegen het nagerekende offertebedrag van 27.324,64 euro excl. btw. 
 

18 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van een 
zwembad en het bouwen van een poolhouse met berging op een 
perceel met kadastrale gegevens Afd. 3 sectie B nr. 507C, ter plaatse 
Muggenhoek 19 aan Hein Vanschoonbeek - OMV_2020121034 

19 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een 
zwembad en heraanleg van de tuin op een perceel met kadastrale 
gegevens Afd. 4 sectie A nr. 118R, ter plaatse Broekstraat 25 aan 
Katrien Ribus - OMV_2020106700 

20 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het vellen van vijftien 
populieren op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 sectie B nr; 
232Y en 232R, ter plaatse Stevoortweg 154 aan Vanlook Mark - 
OMV_2020116561 

21 Kennisname van een beslissing van de deputatie in verband met de 
weigering van een omgevingsvergunning aan de heer Dietmar Vanesch 
namens Home Deluxe, voor het slopen van bestaande constructies en 
het verkavelen in 6 kavels op een perceel met kadastrale gegevens 
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afdeling 1 sectie D nrs 410E3 en 410F3, ter plaatse Sint-
Truidersteenweg 127, 129 en 129A - OMV_2019146184 

22 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en 
uitbreiden van een eengezinswoning, omvormen tot zorgwoning, en 
het regulariseren en verbouwen van de achterliggende loodsen op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie D nr 461E2, ter 
plaatse Sint-Truidersteenweg 159 aan Inge Doclo - OMV_2020038774 

23 Kennisname van een beroep tegen de omgevingsvergunning 
OMV_2020012475 aan de heer Pollaris Willy voor het verkavelen van 
een perceel in 2 loten voor open bebouwing op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 3 sectieC nrs 700H en 700E, ter plaatse 
Heerlestraat 22 - OMV_2020012475 

 

Omgeving 

24 Niet aktename van een grondwaterwinning op naam van Peter 
Vanbergen gelegen te Leemkuilstraat 4, kadastraal gekend als afdeling 
3 sectie C nr. 446G - OMV_2020118976 

25 Ter kennisname GOVC zitting - Paesmans LV - uitbreiding 
varkenshouderij OMV_2019156313 

  

26 Advies bij een omgevingsvergunning voor de regularisatie van een 
vrijstaand labo en de regularisatie van uitbreiding van een vergunde 
loods - Windmolders beton NV op een perceel met kadastrale 
gegevens: afdeling 1 sectie A nrs. 231G en 231H, ter plaatste 
Industrieweg 1315 - OMV_2020085276 

 De omgevingsvergunning voor regularisatie van een vrijstaand labo en de regularisatie van uitbreiding van een 
vergunde loods op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nrs. 231G en 231H ter plaatse 
Industrieweg 1315 wordt aan Danny Windmolders en WINDMOLDERS BETON NV globaal voorwaardelijk gunstig 
geadviseerd.  
 

27 Advies bij een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een 
afdak, silo's en gevelopeningen bij een bedrijfsgebouw op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A 228 C, ter plaatse 
Industrieweg 1417, aan Danny Windmolders en WINDMOLDERS 
BETON NV - OMV_2019000756 
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De omgevingsvergunning voor het regulariseren van een afdak, silo's en gevelopeningen bij een bedrijfsgebouw op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nr. 228C ter plaatse Industrieweg 1417 wordt  aan Danny 
Windmolders en WINDMOLDERS BETON NV voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
 
  

TD-P 

28 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning opdracht opmaak volledig 
dossier verplaatsing  chemin 18 - verbinding Kerkstraat - Neerstraat 

Het schepencollege gunt de opdracht 'opmaak volledig dossier verplaatsing chemin 18 - verbinding Kerkstraat - 
Neerstraat' aan Geowijzer bvba, voor een offertebedrag van 940 euro excl. btw. 
 

TD - openbare werken 

29 Goedkeuring aanvraag subsidie veilige schoolomgevingen 2020 

De aanvraag van de subsidie 'veilige schoolomgevingen' bij de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en 
Openbare Werken voor de aanleg van fietssuggestiestroken en voetpad in de Kerkstraat wordt goedgekeurd. 
 

Vrije Tijd 

Cultuur 

30 Principiële goedkeuring alternatief voor Sint-Maartenfeest 2020 

Dit agendapunt werd verworpen. 
  

Sport 

31 Aanvraag investeringssubsidie Sporta Padel vzw 

Een investeringssubsidie van maximaal 2.869,40 EUR aan Sporta Padel vzw voor het verhogen van de omheining 
rondom de padelterreinen wordt goedgekeurd. 
 

Beleid 

32 Principiële goedkeuring van de opstart van een interlokale vereniging 
deelplatform MIDWEST-LIM 

Het schepencollege gaat principieel akkoord met de toetreding tot de interlokale vereniging deelplatform MIDWEST-
LIM met de volgende doelstelling: 'De Interlokale vereniging deelplatform MIDWEST-LIM wenst een samenwerking 
op te zetten tussen de deelnemende gemeenten met het oog op de schaalvergroting om zo tegemoet te komen aan 
enkele knelpunten binnen haar dienstverlening en als dusdanig efficiëntiewinst na te streven. Deze knelpunten 
betreffen onder andere de tewerkstelling van personeel hetzij voor welbepaalde moeilijk in te vullen functies wegens 
onder andere een krapte op de arbeidsmarkt, hetzij voor functies die noodzakelijk of gewenst zijn in de organisatie 
doch waarvoor onvoldoende werk is om een deeltijdse of voltijdse functie te voorzien.’ Daarnaast wensen de 
deelnemende gemeenten materiaal uit te wisselen teneinde hun investeringen zo optimaal mogelijk te benutten. 
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De deelnemende gemeenten werken een gemeenschappelijke visie en een gezamenlijk beleid uit en bundelen 
daartoe hun beschikbare middelen, zowel financieel, personeel als materieel. 
Het schepencollege gaat in eerste instantie akkoord met de samenwerking voor wat betreft de handhaving in het 
omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening). 
 

Staf 

Communicatie 

33 Goedkeuring teksten en lay-out 3540 

De ontwerpteksten voor de 3540 worden aanvaard mits vermelding van het voorbehoud van evenementen ten 
gevolge van de mogelijke maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het COVID-19 virus en het 
schepencollege geeft de opdracht voor het drukken van 6.000 exemplaren en het verspreiden van de 3540. 

Secretariaat 

34 Verslag kerkraad Sint Jan Baptist Schulen van 7 juli 2020 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Sint Jan Baptist Schulen 
van 7 juli 2020. 

Personeel 

35 Aanleg werfreserve voor de contractuele functie van beambte 
onderhoud 

36 Start procedure beëindiging arbeidsovereenkomst technisch beambte 
wegens contractbreuk 

37 Prestatie-uitbreiding beambte onderhoud met ingang van 1 november 
2020. 

Meldingen 

38 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

39 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

40 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

41 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 
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NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


