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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 26 oktober 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Schepenen 

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

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Guido Ector, Schepen 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 19 oktober 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag genummerd S/2020/703. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen S/2020/674 tot en met S/2020/683. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van S/2020/2727 tot en 
met S/2020/281, de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2, genummerd S/2020/59 en S/2020/60, de 
aanrekeningen, geboekt via divers journaal, S/2020/320, S/2020/323, S/2020/324 en de aanrekeningen geboekt via 
journaal VK1 genummerd S/2020/6038. 
 
 

Financiën 
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5 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 november 2020 : Tijdelijke 
opheffing van het retributiereglement op de standplaatsen op de 
kermissen 

6 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 november 2020 : 
Aanpassing lening toegekend aan het Autonoom Gemeentebedrijf 
Herk-de-Stad naar aanleiding van de gedeeltelijke schuldkwijtschelding 

7 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 november 2020 : 
Retributiereglement voor het versturen van aangetekende 
aanmaningen in het kader van fiscale en niet-fiscale vorderingen. 

  

8 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 november 2020 : 
Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek O.L.V. 
Geboorte Berbroek 

9 Uitbetaling mantelzorgtoelage derde kwartaal 2020 

 
De lijst voor uitbetaling van de mantelzorgtoelage, ten bedrage van 3 160 euro, wordt goedgekeurd. 
 
  

10 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 november 2020: 
Goedkeuring budgetwijziging kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek 

11 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan 
huis verspreiding van niet-redactioneel drukwerk.  
Kwartaal 1 - 2020 

De ontwerpkohieren van de gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan huis verspreiding 
van niet-redactioneel drukwerk voor het dienstjaar 2020 wat betreft kwartaal 1 (van week 1 tot en met week 13) 
wordt vastgesteld op 45 artikels voor de som van 14.183,88 euro en is uitvoerbaar verklaard. 
 

12 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan 
huis verspreiding van niet-redactioneel drukwerk.  
Kwartaal 2 - 2020 

De ontwerpkohieren van de gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan huis verspreiding 
van niet- redactioneel drukwerk voor het dienstjaar 2020 wat betreft kwartaal 2 (van week 14 tot en met week 26) 
wordt vastgesteld op 24 artikels voor de som van 6.668,77 euro en is uitvoerbaar verklaard.  
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Grondgebiedszaken 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het afbreken van een 
woning en bouwen van drie woningen op een perceel met kadastrale 
gegevens Afd. 3 sectie B nrs. 598YS en 598Z2, ter plaatse Kiezelweg 27 
aan Vanhelmont Guido - OMV_2020099490 

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
tuinhuis op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 2 sectie B nr. 
105G8, ter plaatse Ganzenhoek 40 aan Maris Miet - OMV_202000142 

Dit punt werd verdaagd 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een 
bestaande woning en het bouwen van een wooncomplex met 17 
appartementen, een ondergrondse parkeergarage en een 
fietsenstalling op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 4 
sectie B nrs 20G en 20H, ter plaatse Steenweg 81 aan Lode Weygers - 
OMV_2020021480 

Dit punt werd verdaagd 

  

16 Kennisname van een arrest van de Raad voor 
Vergunningenbetwistingen over de vordering tot schorsing bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid aangevraagd door de vzw Bescherm 
Bomen & Natuur voor de omgevingsvergunning voor de ecologische 
herinrichting van het Schulensmeer op de percelen gelegen te 3540 
Herk-de-Stad en 3560 Lummen, Beckersvaart zn, Beekstraat zn en 
Begijnenbroekstraat - OMV_2019101738 

 

17 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
omheining op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 sectie B 
nr 213Y2, ter plaatse Sint-Jansstraat 17 aan Dupont Eddy - 
OMV_2020052123 

 

18 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
schuilhok op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 sectie C 
nr 352E, ter plaatse Donderveldstraat zn aan De Haes Evelyne - 
OMV_2020103998 

Omgeving 
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19 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, Grote Kruisstraat 13-15, 1 afdeling, sectie C, nr. 285F en 285G 

Het schepencollege maakt volgende opmerkingen betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter 
plaatse Grote Kruisstraat 13-15, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 1 afdeling, sectie C, nr. 
285F en 285G, groot volgens meting respectievelijk 912 m² voor lot 1 en 2587 m² voor lot 2, zoals vermeld op het 
opmetingsplan dd. 07 augustus 2020: 

• Het goed is volledig gelegen in agrarisch gebied. De achterliggende percelen mogen niet ingericht worden 
als residentiële tuin. 

• Voor de bestaande loods hebben wij geen stedenbouwkundige of omgevingsvergunning in ons bezit. Om 
een omgevingsvergunning te bekomen voor eventuele werken aan deze loods, dient eerst de 
vergunningstoestand aangetoond te worden. 

Deze opmerkingen dienen in de akte opgenomen te worden. 

20 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, Zoolstraat 16-20, 4 afdeling, sectie A, nr. 100S en 102D 

Er worden geen opmerkingen gemaakt betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter plaatse 
Zoolstraat 16-20, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 4 afdeling, sectie A, nr. 100S en 102D, 
groot volgens meting respectievelijk 635 m² voor lot 1 en 632 m² voor lot 2, zoals vermeld op het opmetingsplan van 
landmeter-expert dd. 15 november 2002, bijgewerkt op 25 maart 2020. 
  

Milieu 

21 Uitbetaling subsidie voor het in stand houden van zwaluwkolonies 
2020 

Voor het in stand houden van 283 nestgelegenheden voor zwaluwen (106 nesten huiszwaluwen en 177 nesten 
boerenzwaluwen)  wordt er voor 1.525 euro aan toelagen uitbetaald. 
 
 

Lokale economie 

22 Kennisname niet-deelname ingevolge besluit College van 
Burgemeester en Schepenen van 12 oktober 2020 met betrekking tot 
de bespreking van het verzoek om een toelating van een standplaats 
tijdens de woensdagmarkt voor het goede doel. 

Vrije Tijd 

23 Verdeling Vlaamse coronasubsidies voor lokale cultuur-, jeugd- en 
sportleven 

Dit punt werd verdaagd 
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24 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 november 2020: 
Ondersteuningsmaatregelen i.k.v. bestrijding corona Covid-19 voor 
speelpleinwerking. 

25 Wijziging werking Minder Mobielen Centrale (MMC) 2021 

Minder Mobiele Centrale Hasselt heeft besloten om in de loop van 2021 over te stappen naar Taxistop. Het 
schepencollege gaat akkoord met deze overstap. De gemeentelijke tegemoetkoming blijft behouden op een 
maximum van 100 euro per maand. 
 

Bibliotheek 

26 Ondertekenen gebruiksovereenkomst on line betalen van openstaande 
kosten via de bibliotheekdiensten 

 
 
De gebruiksovereenkomst wordt goedgekeurd en Burgemeester Bert Moyaers en algemeen directeur Nathalie 
Creten te machtigen om de gebruiksovereenkomst ePaymentdienst en de bestelbon bij Worldline te ondertekenen. 
  

Cultuur 

27 Aankoop 240 flessen Herkse jenever bij Fryns Distillery 

Het schepencollege gaat akkoord met de aankoop van 240 flessen jenever voorzien van een uniek ontwerp van 
voor- en achterkantetiket en 96 glazen. De verkoopprijs wordt bepaald op 24 euro voor een fles van 50 cl. De 
jenever wordt verkocht in De Markthallen en bij de dienst Toerisme. 
 

Staf 

Secretariaat 

28 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 november 2020: 
Benoeming leden raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf  
Herk-de-Stad. 

29 Aanstelling advocaat 

Het schepencollege stelt een advocaat aan om Herk-de-Stad te verdedigen in een zaak aanhangig gemaakt 
ingevolge bezwaarschriften ingediend tegen de kohieren 16 voor een bedrag van 1 053,36 euro en 23 voor een 
bedrag van 902,88 euro. 
 

Wonen in West-Limburg 
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30 Aanbieding recht van voorkoop VOL 37 

Dit punt werd verdaagd 

31 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 november 2020 : 
Gemeentelijk actieprogramma voor het behalen van het bindend 
sociaal objectief Herk-de-Stad 

Personeel 

32 Toestemming stage groendienst leerling 7de jaar Tuinbouw Sint-
Ferdinand Lummen 

33 Toestemming stage groendienst vanuit Werkactor W2 (project VDAB) 

34 Aanduiding vrijwilligers voor begeleiding activiteiten in het 
dienstencentrum ‘De Cirkel’. 

35 Bepaling standpunt tijdelijke werkloosheid voor contractuele 
medewerkers. 

Het schepencollege bevestigt haar beslissing van 17 augustus 2020 waarbij medewerkers die quarantaine 
verplichtingen krijgen opgelegd in eerste instantie de kans krijgen om: 

1. thuis te werken indien de functie dit toelaat 
2. overuren op te nemen 
3. vakantiedagen op te nemen 

Is dit niet mogelijk wordt 
- Dienstvrijstelling toegekend aan de statutaire personeelsleden; 
- Voor de contractuele personeelsleden de arbeidsovereenkomst geschorst wegens overmacht op basis 
van art. 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wanneer een contractueel 
aangesteld personeelslid arbeidsgeschikt is, doch zijn werk niet kan verrichten als gevolg van het feit dat hij in 
quarantaine wordt geplaatst. 

 
Het schepencollege beslist deze regeling uit te breiden tot alle situaties waarin medewerkers die ingevolge de 
decretale maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Corona COVID-19 virus geen of niet langer werk 
hebben of taken kunnen uitvoeren. 
 

36 Bepaling standpunt toekennen van consumptiecheques in het kader 
van het sectoraal akkoord. 

Het gemeenteraadsbesluit van 14 september 2020 wordt uitgevoerd en de koopkrachtverhogende maatregel zoals 
voorzien in de CAO van 8 april 2020 vorm te geven door het toekennen van consumptiecheques en hiervoor 
gebruik te maken van het bestaande systeem van middenstandscheques zoals gepromoot en uitgegeven door de 
Herkse adviesraad voor de middenstand (Herkse Middenstandsraad). 
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Meldingen 

37 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 9 november 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. 
Financiën 
2. Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 2021. 
3. Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 
4. Goedkeuring budgetwijziging kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 
5. Retributiereglement voor het versturen van aangetekende aanmaningen in het kader van fiscale en niet-fiscale 
vorderingen. 
6. Aanpassing lening toegekend aan het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad naar aanleiding van de 
gedeeltelijke schuldkwijtschelding. 
7. Tijdelijke opheffing van het retributiereglement op de standplaatsen op de kermissen. 
Beleid 
8. Benoeming leden raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. 
Vrije Tijd 
9. Ondersteuningsmaatregelen i.k.v. bestrijding corona Covid-19 voor speelpleinwerking. 
Wonen in West-Limburg 
10. Gemeentelijk actieprogramma voor het behalen van het bindend sociaal objectief Herk-de-Stad. 
Staf 
11. Goedkeuring afwijking van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: Vaststelling zittingen van de 
gemeenteraad in 2021. 
12. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 6 oktober 2020 met betrekking tot de politieverordening 
tot toelating van de kermissen onder de verplichting tijdens de openingsuren van de kermissen van het dragen van 
een mondmasker en het respecteren van veiligheidsmaatregelen door de bezoekers op de kermis. 
13. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 met betrekking tot de politieverordening 
tot de verplichting van het dragen van een mondneusmasker en het respecteren van veiligheidsmaatregelen op de 
kerkhoven op het Herkse grondgebied. 
14. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 met betrekking tot de tijdelijke 
politieverordening over het vergaderen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de 
periode van het federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona COVID-19 virus. 
15. Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer (OSM): Statutaire algemene vergadering op 3 december 2020. 
Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten. 
16. Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - algemene vergadering van 16 december 2020. Goedkeuring 
agenda en in te nemen standpunten. 
Personeel 
17. Goedkeuring vervangende feestdagen voor het kalenderjaar 2021. 
Kennisname 
18. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
19. Kennisname briefwisseling. 

38 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

39 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
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Nathalie Creten 
W.g. Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


