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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 23 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 16 november 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen dienstjaar 2020 genummerd S/2020/745, 
S/2020/746,S/2020/747 en S/2020/751. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag dienstjaar 2020 genummerd S/2020/756 niet. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen dienstjaar 2020 genummerd van S/2020/717 tot en met S/2020/726 
en van S/2020/733 tot en met S/2020/737. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen dienstjaar 2020 genummerd van S/2020/727 tot en met S/2020/732 
niet. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/3124 tot en met S/2020/3138. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/64 en S/2020/65. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen geboekt via divers journaal voor dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/336 en S/2020/337. 
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Financiën 

5 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 december 2020. 
Aanvullende belasting op de Personenbelasting voor het aanslagjaar 
2021. 

6 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 december 2020: 
Meerjarenplanaanpassing 2020-2025: aanpassing 2020 -1 

7 AGB Herk-de-Stad: goedkeuring intrestaanrekening 2020 op de door de 
gemeente toegestane lening. 

Het schepencollege gaat akkoord voor het jaar 2020 aan het AGB een intrestvergoeding aan te rekenen op het 
uitstaande saldo van de lening à rato van 1,50%. Het berekende en door te rekenen intrestbedrag komt daardoor 
voor 2020 uit op 19 871,27 EUR. 
  

8 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. 

 

9 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 december 2020: Belasting 
op de standplaatsen op markten - aanpassing ten gevolge van de 
Covid 19-crisis - impact tweede lockdown 

Grondgebiedszaken 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een 
loods/werkplaats op een perceel met kadastrale gegevens met 
kadastrale gegevens Afd. 3 sectie B nr. 216A2, ter plaatse Kiezelweg 63 
aan HERIMO BVBA - OMV_2020123278 

11 Bevestiging van verleend advies in functie van het beroep ingesteld 
tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het vellen van 
bomen op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 sectie A nr. 
552H, ter plaatse Oude straat zn. aan Van Roy Nikolaas. 

12 Gedeeltelijk afleveren van een omgevingsvergunning voor afbraak van 
bestaande bebouwing en bouwen van een handelsruimte, 6 
appartementen, een tuinberging en een parkeerkelder op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nrs. 739G, 739L en 740F 
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ter plaatse Hasseltsestraat 2, 4 en 6 aan Dirk Haesen -
OMV_2020078003 

13 Weigeren van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van 
een veranda en pergola op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 2 
sectie B nr. 24H2, ter plaatse Dorpsstraat 73 aan Kristel Quintens - 
OMV_2020112351 

14 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 december 2020: 
Overeenkomst tot vestiging van een erfdienstbaarheid voor leidingen 
en de verkoop van een perceel ten bate van Fluvius 

Dit punt werd verdaagd. 

 

Omgeving 

15 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 december 2020: 
Aanstelling gemeentelijke omgevingsambtenaar 

16 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
kantoorgebouw met ondergrondse parking, het aanleggen van 
verharding en het plaatsen van een afsluiting op een perceel met 
kadastrale gegevens afd. 4 sectie B 42 V2 , ter plaatse Steenweg zn, 
aan Tom De Blauwe voor DBT Consulting BV - OMV_2020056404 

  

17 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Patrick Valkenborgh voor 
de regularisatie van een buitenpiste voor paarden, op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 1, sectie C, nrs 370G en 370H, ter plaatse 
Jodestraat 14 - OMV_2020126644 

18 Standpunt van het college betreffende de ontwikkeling van de percelen 
Steenweg 42 tot 46. 

 
De percelen gelegen afdeling 4, sectie B, nrs 39R en 430A, ter plaatse Steenweg 42-46 kunnen in aanmerking 
komen voor het voorstel. 
De buurtweg moet ten allen tijde opengesteld blijven voor traag verkeer. 
  

Milieu 
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19 Goedkeuring subsidiedossier LSM om 209 bomen aan te planten op 
openbaar domein van Herk-de-Stad. 

Het schepencollege gaat akkoord met het subsidieaanvraagdossier in bijlage om 209 bomen aan te planten op het 
openbaar domein in een gedurende 2021-2023. 
Er worden inspraakvergaderingen georganiseerd volgens de planning van de aanplant. Een eerste digitale 
inspraakvergadering wordt gehouden op woensdag 9 december 2020 om 20 uur.  

20 Ter agendering voor de gemeenteraad van 14 december 2020: 
Vernieuwing reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en 
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. 

21 Ter agendering voor de gemeenteraad van 14 december 2020: 
Subsidiereglement hemelwaterputten met pompinstallatie om het 
hemelwater te hergebruiken bij een bestaande particuliere woning. 

Dit punt werd verdaagd. 

 

22 Ter agendering voor de gemeenteraad van 14 december 2020: 
Reglement tot het opleggen van verplichte voorwaarden bij 
vergunningen inzake bemalingen. 

Dit punt werd verdaagd. 

  

23 Ter agendering voor de gemeenteraad van 14 december 2020: 
Vernieuwing reglement betreffende de tarieven op aanvoer van 
afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van 
LIMBURG.NET 

24 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 december 2020: 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning opdracht Aankoop 209 
bomen in kader van de actie van LSM 

25 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning opdracht Aankoop 
materialen voor LSM-bomen 

Dit punt werd verdaagd. 

TD - patrimonium 

26 De organisatie van online biedingen voor verkoop van het oud 
gemeentehuis van Schulen - uitvoering van de projectovereenkomst -
voortzetting biedingsfase 
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Dit punt werd verdaagd. 

Vrije Tijd 

27 Verlof- en sluitingsdagen vrijetijdsdiensten 2021 

Beslissing 

Artikel 1. 
In te stemmen met de voorgestelde verlof- en sluitingsdagen voor de vrijetijdsdiensten: 

      Sport 
BKO De 
Speeldoos  

De 
Cirkel 

Bib 
De 
Markthallen 

jeugd  

      Adm Toezicht           

vrijdag 1/01/2021 nieuwjaar X X X X X X X 

donderdag 1/04/2021 collectieve sluiting Cirkel       X       

vrijdag 2/04/2021 collectieve sluiting Cirkel       X       

zondag 4/04/2021 Pasen X X X X X X X 

maandag 5/04/2021 paasmaandag X open X X X X X 

zaterdag 1/05/2021 feest vd arbeid X X X X X X X 

donderdag 13/05/2021 OH Hemelvaart X X X X X X X 

vrijdag 14/05/2021 
brugdag 
gemeentepersoneel 

X open X X X X X 

zondag 23/05/2021 Pinksteren X X X X X X X 

maandag 24/05/2021 
pinkstermaandag = 
kermismaandag 

X open X X X X X 

  1/07 tot 31/07 
sluiting sportcentrum 
publiek 

  X           

vrijdag 9/07/2021 vervanging 11/7 speeldoos     X         

zondag  11/07/2021 
Feest Vlaamse 
Gemeenschap 

      X X     

ma-vr 
12/07 tot 
16/07/21 

collectieve zomersluiting 
Cirkel 

      X       

ma - vr 
19/07 tem 
23/07 

collectieve zomersluiting 
Cirkel  

      X       

jaarl. Verlof 
12/07 
tot  15/8/21 

collectieve zomersluiting 
DM 

          X   

woensdag 21/07/2021   X   X X x x x 

vrijdag 13/08/2021 vervanging 15/8 speeldoos     X         

Zondag  15/08/2021 Feest O.L.V. Hemelvaart    X   X x X X 

vrijdag 17/09/2021 personeelsreis X open X X X X X 

maandag 1/11/2021 Allerheiligen X X X X X X X 

dinsdag  2/11/2021 Allerzielen X open X X X x    

donderdag 11/11/2020 Wapenstilstand X open X X X St-Maarten 
St-
Maar-
ten 

vrijdag  12/11/2021 collectief verlof dc       X       

maandag 15/11/2020 feest van de dynastie X open   X X X X 

vrijdag 24/12/2021 kerstavond X  X X X X X X 

zaterdag  25/12/2021 kerstdag X X X X X X X 

zondag 26/12/2021 2de kerstdag X open X X X X   

maandag 27/12/2021   X open   X   X   

dinsdag 28/12/2021   X open   X   X   

woensdag 29/12/2021   X open   X   x    

donderdag 30/12/2021   X X   X   X   

vrijdag 31/12/2021 oudejaarsavond X X X X X X X 
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Dienstencentrum 

28 Briefkaartactie 'Zaadjes van hoop' en telefoonactie in het kader van de 
strijd tegen het Covid-19 

Het schepencollege stemt in met de briefkaartactie 'zaadjes van hoop' naar alle alleenstaande Herkse 75-plussers. 
Het schepencollege stemt ook in met de telefoonactie naar alle Herkse 75-plussers in de periode november-
december 2020. 

Cultuur 

29 Verkoop Herkse jenever 'De Vlieg' 

Het schepencollege gaat akkoord om de afgesproken verkoopprijs van één fles Herkse jenever van 24 euro te 
verlagen naar 22 euro omdat de aankoopprijs lager ligt dan eerst berekend; 
De verkoopprijs van één jeneverglas wordt vastgelegd op 4,00 euro; 
Een pakketje met één fles en twee glazen wordt verkocht aan 30,00 euro. 

Staf 

Communicatie 

30 Campagneverkoop: stiftenverkoop op de openbare weg 

Het schepencollege geeft de Damiaanactie mits toepassing van de dan geldende coronamaatregelen de toelating 
om op de openbare weg op 29, 30 en 31 januari 2021 een collecte te organiseren.  

Secretariaat 

31 Ter agendering op de gemeenteraad van 11 januari 2021: Aanpassing 
politiecodex 

  

Wonen in West-Limburg 

32 Kennisgeving: Tussentijdse rapportering over IGS WWL 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het verslag van de stuurgroep van 06/10/2020 van 
Wonen in West-Limburg als tussentijdse rapportering over de stand van zaken van de actiepunten uit te voeren door 
WWL. 

Personeel 

33 Aanwerving voltijds medewerker ruimtelijke ordening met een contract 
voor onbepaalde duur. 
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34 Definitieve vervanging halftijds begeleidster buitenschoolse 
kinderopvang niveau D. 

 

35 Aanwerving deskundige patrimonium in contractueel verband met een 
voltijds contract voor onbepaalde duur. 

 

36 Kennisname ontslag omgevingsambtenaar met vastlegging einddatum 
in onderling overleg. 

Dit punt werd verdaagd. 

37 Toestemming stage leerling 7de jaar kinderzorg Sint-Martinusscholen 
bij De Speeldoos. 

38 Aanduiding gepensioneerde Wijk-werkster als vrijwilliger voor hulp bij  
activiteiten (recepties, toezicht academie, …) en als gemachtigd 
opzichter 

Meldingen 

39 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

40 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 

 


