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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 03 november 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 26 oktober 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag genummerd S/2020/720, waarvoor er op de jaarbudgetrekening 
2020/A-1.6.2./0944-00/6141001/STAD/CBS/IP-GEEN (Kantoor- en computerbenodigdheden - Huis van het Kind - 
Opvoedingsondersteuning) onvoldoende krediet is niet.  

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd S/2020/685, S/2020/686, S/2020/697 en S/2020/698 
en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. De bestelbon genummerd van S/2020/687 tot en 
met S/2020/696 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is wordt niet aanvaard. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van S/2020/2812 tot en 
met S/2020/2866 en de aanrekeningen, geboekt via divers journaal, genummerd van S/2020/329 tot en met 
S/2020/332. 

Financiën 
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5 Meerjarenplanaanpassing 2020-2025: tussentijdse stand van zaken 

Dit punt werd verdaagd. 

Grondgebiedszaken 

6 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een 
zwemvijver en bouwen tuinberging met terras en buitendouche op een 
perceel met kadastrale gegevens (afd. 3) sectie C 604 T2, ter plaatse 
Manestraat 50, aan Marc Vanschoonbeek - OMV_2020130049 

7 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_2020116135 

8 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 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van een 
ééngezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 
sectie D nr.s 125T en 125V, ter plaatse Grote Hoolstraat 38 aan 
Bungeneers Bruno - OMV_2020109655 

Milieu 

10 Uitbetaling toelage kleine landschapselementen dienstjaar 2020 

Er wordt een toelage voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen voor het dienstjaar 2020 
uitbetaald aan vier personen voor een totaal bedrag van 767,50 euro. 

Vrije Tijd 

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

Het schepencollege stemt in met het voorstel om in eerste instantie te focussen op een tussenkomst voor de 
verenigingen/clubs en zalen met eigen infrastructuur en het resterende bedrag nog niet in te vullen, maar de situatie 
te blijven opvolgen en in de loop van 2021 een nieuwe evaluatie te maken en indien nodig bijkomende 
ondersteuningsmaatregelen uit te werken. Voor iedere categorie (acht sportclubs, vier jeugdverenigingen en de 
cultuurzalen) wordt een zo eenvoudig mogelijke regeling uitgewerkt waarbij er telkens wordt voorzien in een 
graduele financiële tegemoetkoming. De acht sportclubs (Amandina VC, BS Sport, Herk FC, SC Donk (Herk FC B), 
JVGH, hondenschool, TC Schulen en TTC Schulen) wordt gevraagd om de jaarrekening van het laatste afgeronde 
werkingsjaar te bezorgen. Uit deze jaarrekening kunnen de omzetgegevens worden gehaald en vervolgens een 



3 
 

rangschikking opgemaakt waaraan een graduele financiële tegemoetkoming wordt gekoppeld. De vier 
jeugdverenigingen (Chiro Herk, Chiro Schulen, Scouts Donk en Jeelobee/KSA Berbroek) wordt gevraagd om het 
aantal leden van het lopende werkjaar en het aantal m2 overdekte infrastructuur door te geven. Op basis van de 
aangeleverde informatie wordt een rangschikking opgesteld en vervolgens een voorstel van graduele financiële 
tegemoetkoming uitgewerkt. Voor de cultuurzalen wordt voorzien in een extra uitbetaling van de werkingssubsidies 
2019 omdat dit reglement gebaseerd is op de verhuuractiviteiten waarmee zij hun doorlopende kosten betalen. 
Na afloop van de coronacrisis wordt een groot evenement georganiseerd waarop verenigingen/clubs de 
gelegenheid krijgen om zich te presenteren en iets te verkopen voor de eigen kas. Het schepencollege voorziet ook 
in volgende logistieke en promotionele ondersteuningsmaatregelen: 
- materialen van de uitleendienst worden gratis ter beschikking gesteld voor activiteiten van erkende jeugd-, cultuur- 
en sportverenigingen t.e.m. 31 december 2021; 
- de gratis uitlening wordt gebaseerd op de uitlening voor een (gelijkaardig) evenement uit 2019 en de aanvragers 
worden met aandrang verzocht geen onnodige (bijkomende) materialen aan te vragen; 
- activiteiten/evenementen van erkende jeugd-, cultuur- en sportverenigingen worden mee bekend gemaakt via de 
gemeentelijke communicatiekanalen; 
- na afloop van de coronacrisis wordt een verenigingengids uitgegeven en deur-aan-deur verspreid waardoor de 
werking van de jeugd-, cultuur- en sportverenigingen extra in de kijker wordt geplaatst; 
- na afloop van de coronacrisis wordt in ieder gemeentelijk infoblad een pagina voorzien waarop een groep van 
gelijkaardige verenigingen zich kort voorstellen: jeugdverenigingen, (klassieke) cultuurverenigingen, 
podiumverenigingen, buitensporten, zaalsporten, gevechtssporten en dansclubs om op deze manier eveneens hun 
werking extra in de aandacht te brengen; 
 
Deze beslissing wordt voor bijkomend advies opnieuw voorgelegd aan de cultuuradviesraad, jeugdraad en 
sportraad. 

12 10.000 stappen in Herk-de-Stad, want elke stap telt ! 

Het schepencollege stemt in om in te stappen in het project "10.000 stappen" en daarmee het bijhorende 
engagement van 4 jaar aan te gaan.  
 

Bibliotheek 

13 Overbodige oude meubels bibliotheek naar de Kringwinkel 

Het overbodige meubilair wordt door de Kringwinkel opgehaald na Sint-Vincentius de kans te geven een keuze te 
doen. 
  

Beleid 

14 Bespreking schriftelijke vraag gemeenteraadslid Karolien Grosemans 
namens de N-VA-fractie met betrekking tot het Bindend Sociaal 
Objectief. 

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag gesteld door gemeenteraadslid Karolien 
Grosemans namens de N-VA-fractie met betrekking tot het Bindend Sociaal Objectief en gaat akkoord met de 
geformuleerde antwoorden. 

15 Bespreking schriftelijke vraag gemeenteraadslid Karolien Grosemans 
namens de N-VA-fractie met betrekking tot renovatie keukens 
seniorenwoningen. 
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Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag gesteld door gemeenteraadslid Karolien 
Grosemans namens de N-VA-fractie met betrekking tot de renovatie van de keukens op de seniorenwoningen en 
gaat akkoord met het geformuleerde antwoord. 

Wonen in West-Limburg 

16 Visitatieraad SHM KBM 

Het college gaat akkoord dat Luc Vranken en Bart Princen aanwezig zullen zijn op de visitatie van de KBM op 20 
november 2020. Voor het bestuur zullen burgemeester Bert Moyaers en schepen Marijke Berden aanwezig zijn op 
de visitatieraad. 

17 Aanbieding recht van voorkoop VOL 37 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand 
Steenweg 85, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 4, sectie B, perceelnr. 0022E. 
 

18 Beroep tegen opname op leegstandsregister - VOL 526 

Het college van burgemeester en schepenen van Herk-de-Stad acht het beroepschrift ongegrond. 

  

19 Beroep tegen opname op leegstandsregister VOL 528 

Het college van burgemeester en schepenen van Herk-de-Stad acht het beroepschrift ongegrond. 
  

20 Beroep tegen opname op leegstandsregister - VOL 534 

Het college van burgemeester en schepenen van Herk-de-Stad acht het beroepschrift gegrond omdat de woning 
feitelijk bewoond werd op het moment van de vaststelling van de leegstand. 
  

Personeel 

21 Arbeidsongeval 11/08/2020 begeleidster BKO: vaststelling consolidatie 
zonder blijvende invaliditeit 

Meldingen 

22 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

Het schepencollege neemt akte van: 
  
- Politieverordening tot de verplichting van het dragen van een mondneusmasker en het respecteren van 
veiligheidsmaatregelen op de kerkhoven op het grondgebied van Herk-de-Stad; 
- Tijdelijke politieverordening van de burgemeester over het vergaderen van de bestuursorganen tijdens de periode 
van het federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona COVID-19 virus; 
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23 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

24 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

25 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 

 


