
      
 
 
 
 

  1 

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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 09 november 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 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 3 november 2020 worden mits een 
aanpassing goed gekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag dienstjaar 2020 genummerd S/2020/723. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen dienstjaar 2020, genummerd van S/2020/699 tot en met 
S/2020/709. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/2869 tot en met S/2020/2927. 

Financiën 

5 Kleine overheidsopdrachten: een kader met het oog op toepassing 
binnen het bestuur van Herk-de-Stad 
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Het kader inzake kleine overheidsopdrachten wordt goedgekeurd met oog op toepassing binnen het bestuur van 
Herk-de-Stad. Voor het afsluiten van kleine overheidsopdrachten in Herk-de-Stad worden drie procedures gevolgd: 

- Geen marktbevraging (minder dan 500 euro en goedkeuring via bestelbon); 

- Marktbevraging via procedure aanvaarde factuur (maximaal 20.000 euro en goedkeuring via bestelbon (maximaal 
10.000 euro) of via beslissing college/vast bureau); 

- Marktbevraging via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (minder dan 139.000 euro). 

De beslissing wordt jaarlijks opnieuw ter goedkeuring voorgelegd. 

6 Meerjarenplanaanpassing 2020-2025: tussentijdse stand van zaken 

Dit punt werd verdaagd. 

Grondgebiedszaken 

7 Verzaking aan de verkavelingsvergunning, gelegen aan de Sint-
Truidersteenweg 28 en 32, door Paula Droogmans, Guldensporenlaan 2 
en Paul Droogmans, Rummenweg 42 

Omgeving 

8 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels oktober 2020 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het maandoverzicht van de stedenbouwkundige 
uittreksels van oktober 2020.  

9 Aanvraag om voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het 
College van Burgemeester en Schepenen van Herk-de-Stad om zich te 
vestigen op het bedrijvenpark 'Vrouwevliet' te Berbroek - Fase 2 en 3 
Bedrijf: Camper-Diem BV 

Aan NV Bits & Bytes, Steenweg 3.508, 3540 Herk-de-Stad, wordt toestemming verleend tot verhuur van eigendom 
industriegrond met industriegebouw aan Camper-Diem BV, zijnde een perceel industriegrond, gelegen Steenweg 3, 
3540 Herk-de-Stad en kadastraal gekend als Herk-de-Stad, 4de afdeling, sectie B, nummer 70B5, bedrijfsunit 47 
(huisnummer: Steenweg 3.509) van het verdelingsplan van Futurn nv. 
  

Milieu 

10 Vraag om bijkomende steun dierenwelzijnsraad voor eten zwerfkatten 

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de dierenwelzijnsraad voor een extra budget 
van 500 euro voor de aankoop van voer voor de zwerfkatten op het grondgebied van Herk-de-Stad. Bijgevolg wordt 
hiervoor 300,00 euro extra ingeschreven op budgetcode 0470-00/615001 voor het jaar 2020. Het openstaande 
ingeschreven bedrag van 200,00 euro op bovenstaand budget voor de aankoop van zwerfhokken wordt omgezet 
naar de aankoop van voer voor de zwerfkatten. 

Vrije Tijd 

Sport 



3 
 

11 Ter agendering op de gemeenteraad van december 2020: aanpassing 
reglement investeringssubsidies voor sportinfrastructuur 

Staf 

Communicatie 

12 Goedkeuring teksten en lay-out Primeur 

De ontwerpteksten en lay-out voor de Primeur worden aanvaard mits een aanpassing.  

Wonen in West-Limburg 

13 Bezwaar tegen heffing ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde 
woning 

Dit punt werd verdaagd. 

WWL 

14 Bezwaar tegen leegstandsheffing - VOL 449 

Het College van Burgemeester en Schepenen van Herk-de-Stad acht het bezwaarschrift ongegrond. 
  

Meldingen 

15 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

Akte te nemen van de inhoud van: 
  
- Beslissing van de Burgemeester houdende toestemming voor het dringend kappen van een afgestorven boom – 
op het openbaar domein van Herk-de-Stad ter hoogte van de middengeleider te Oppum 36; 
- Toestemming burgemeester voor het plaatsen van vogelschrikkanonnen; 
- Gebruik maken van metaaldetector in park Olmenhof-Harlaz in het kader van de gemeentelijke politiecodex 
  
 

16 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

17 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 

 


