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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 30 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 

 

Allerlei 

1 16.30 uur : Bespreking dossier 'Bezwaar tegen heffing ongeschikt en 
onbewoonbaar verklaarde woning - Grote Baan 5 bus 2 te 3540 Herk-
de-Stad' in aanwezigheid van advocaat Gunter Vanreppelen 

De beslissing van het college van burgemeester van schepenen van 16 november 2020 inzake de ongegrond 
verklaring van het bezwaar tegen de heffing wegens ongeschikt en onbewoonbaarheid van het appartement 
gelegen aan de Grote Baan 5, nr. 2 wordt bevestigd. 

2 Eindejaarsgeschenkmand voor personeel en mandatarissen 

Het schepencollege stemt in met het voorstel om ter vervanging van het nieuwjaarsfeest en het fairtrade 
eindejaarscadeautje een geschenkmand te geven aan het personeel en de mandatarissen. 

Verslag 

3 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2020 worden goedgekeurd 
mits volgende expliciteringen: 
-voorzien in een bijkomende en meer expliciete motivering voor de vergunning Valckenborg; 
-voorzien van de vermelding dat inspraak wordt georganiseerd voor de LSM bomen. 

Bestelaanvragen 

4 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen dienstjaar 2020 genummerd S/2020/768, S/2020/771 en 
S/2020/775. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag dienstjaar 2020 genummerd S/2020/783. 
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Bestelbonnen 

5 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen dienstjaar 2020 genummerd van S/2020/743 tot en met 
S/2020/758. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen dienstjaar 2021 genummerd S/2021/1 en S/2021/2. 

Aanrekeningen 

6 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/3139 tot en met S/2020/3208. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/66. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/338 tot en met S/2020/347. 

Financiën 

7 Ter agendering op de gemeenteraad van december 2020: AGB Herk-de-
Stad : goedkeuring prijssubsidie 2021 recht op toegang sporthal en 
inschrijvingsgeld kampen 

 

Grondgebiedszaken 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een 
zwembad op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 sectie D nr. 
314S, ter plaatse Endepoelstraat 7 aan Kris Durwael - OMV_2020109971 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
carport en het regulariseren van een terrasoverkapping op een perceel 
met kadastrale gegevens Afd. 2 sectie A nr. 236K, ter plaatse 
Pastorijstraat 48 aan Luc Brepoels - OMV_2020128561 

10 Weigeren van een omgevingsvergunning voor de afbraak van de 
bestaande woning/hoeve en het verkavelen van het perceel in 3 loten 
voor open bebouwing op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
3 sectie B nr 219A, ter plaatse Kiezelweg 51 aan Ballet Denise - 
OMV_2020097716 

11 Kennisname van een beslissing van de Raad voor 
Vergunningenbetwisting in verband met de vernietiging van de 
beslissing van Provincie Limburg van 4 juli 2019 voor het verlenen van 
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een omgevingsvergunning voor de regularisatie van het verhogen van 
een scheidingsmuur en de bouw van een tuinmuur op het perceel 
gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Guldensporenlaan 2 - Pater 
Vanwingplein 1, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr 714F 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Raad voor 
Vergunningenbetwisting met betrekking tot de aanvraag van de omgevingsvergunning aangaande de regularisatie 
van het verhogen van een scheidingsmuur en de bouw van een tuinmuur op een perceel gelegen te 3540 Herk-de-
Stad, Guldensporenlaan 2 - Peter Vanwingplein 1, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr 714F. 

12 Kennisname van een beslissing van de Raad voor 
Vergunningenbetwistingen in verband met de vordering tot 
vernietiging van de beslissing van Provincie Limburg van 19 februari 
2020 voor de nieuwbouw van de Hubo op een perceel gelegen te 
Steenweg 85-87 te 3540 Herk-de-Stad, kadastraal gekend als afdeling 4, 
sectie B, nr 20L, 22E en 22M 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de raad voor vergunningenbetwisting 
met betrekking tot de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een Hubo op een perceel 
gelegen te Steenweg 85-87 te 3540 Herk-de-Stad, kadastraal gekend als afdeling 4, sectie B, nr 20L, 22E en 22M; 

Milieu 

13 Mogelijkheden van autodelen waarbij het gemeentebestuur voor een 
verzekerde afname zorgt (dienstvoertuig), maar dezelfde voertuigen 
beschikbaar zijn voor Herkenaren na de uren. 

Dit punt werd verdaagd. 

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

Het schepencollege gunt de opdracht aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Palenboer, Grote Baan 

30 te 3540 Herk-de-Stad, tegen het nagerekende offertebedrag van € 4.052,88 excl. btw of € 4.903,98 incl. 21% 

btw mits het verkrijgen van een visum. 

TD-P 

15 Goedkeuring gunning opdracht - architectuuropdracht Renovatie 
Amandinahuis 

Dit punt werd verdaagd. 

Lokale economie 

16 Kennisname eerste rapport grootschalig onderzoek: impact corona op 
gemeentelijke economie. 

Het schepencollege neemt kennis van het eerste rapport over het grootschalig onderzoek over de impact van 
corona op gemeentelijke economie. De resultaten worden ter bespreking voorgelegd aan de Herkse 
middenstandsraad met het oog op het formuleren van een advies voor het college van burgemeester en schepenen 
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inzake mogelijke effectieve en efficiënte ondersteuningsmaatregelen voor een relance van de gemeentelijke 
economie. 

17 Kennisname aangetekende brief met ontvangstmelding herhaaldelijk 
(wekelijks) te laat komen op de woensdagnamiddagmarkt van Herk-de-
Stad en gevolggeving hieraan door de marktkramer. 

Mobiliteit 

18 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde ter gelegenheid van de organisatie 
van de kerstbomen verkoop in de Smolder- en Vinkenstraat op 
zaterdag 5 december 2020 van 8:30 tot 18:00. 

Ter gelegenheid van de kerstboomverkoop wordt in de Smolderstraat en Vinkenstraat op zaterdag 5 december 
2020 van 8:30 tot 18:00 een eenrichtingsverkeer ingevoerd, meer bepaald in de Smolderstraat vanaf de 
Vinkenstraat tot aan de Terbermenweg richting Terbermenweg en in de Vinkenstraat vanaf de Smolderstraat tot aan 
de Terbermenweg richting Terbermenweg. Het verkeer wordt omgeleid via de Terbermenweg en de Schopstraat. 

TD - patrimonium 

19 De organisatie van online biedingen voor verkoop van het oud 
gemeentehuis van Schulen - uitvoering van de projectovereenkomst -
voortzetting biedingsfase 

Dit punt werd verdaagd. 

 

TD - groen 

20 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 december 2020: Verlenging 
samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen (De Winning – vzw Groenwerk) 

21 Ter agendering van de gemeenteraad van 14 december 2020: 
Verlenging overeenkomst lokale diensteneconomie (De Winning - vzw 
Werkkans) 

22 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 december 2020: 
Onderhoud plantsoenen 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2020-9592 
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Vrije Tijd 

23 Plaatsing van een ruilkast in de kinderopvang in Herk centrum 

Het schepencollege stemt in met het openstellen van een ruilkast in De Speeldoos van Herk centrum onder toezicht 
van de kantoormedewerkers op maandagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur; 

24 Schenking St Vincentius 

Het schepencollege stemt in met het advies van het LOKG om 500,00 euro van de voorziene middelen voor het 
Huis van het Kind voor het jaar 2020 over te maken op rekening van St. Vincentius ter ondersteuning van hun 
eindejaarsacties voor kwetsbare kinderen; 

Beleid 

25 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 december 2020: 
Opheffingsbesluit reglementen 

26 Ter goedkeuring op de gemeenteraad van 14 december 2020: 
Goedkeuring van de opstart van een interlokale vereniging 
deelplatform MIDWEST-LIM. 

27 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 december 2020: 
Samenwerkingsovereenkomst - pool huisbezoekers ELZ Herkenrode. 

Staf 

Secretariaat 

28 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 december 2020:  
Aanstelling effectief afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde 
voor de Algemene Vergadering Audio. 

29 Ter agendering op de gemeenteraad van december 2020: Aanstelling 
stemgerechtigd lid en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité 
van de interlokale vereniging deelplatform MIDWEST-LIM. 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

30 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 december 2020: Reglement 
betreffende de inventarisatie van en de heffing op leegstaande 
woningen en/of gebouwen en/of kamers. 
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Personeel 

31 Vaststelling individuele jaarwedde technisch beambte groendienst 
wegens indiensttreding. 

32 Vaststelling individuele jaarwedde deskundige openbare werken 
wegens indiensttreding. 

33 Aanduiding vrijwilligers voor hulp bij het begeleiden van de activiteiten 
van de dienst jeugd tijdens de kerstvakantie 2020. 

34 Herziening vaststelling individuele jaarwedde omgevingsambtenaar 

35 Tijdelijke bijkomende aanwerving medewerker technische dienst. 

36 De functie van omgevingsambtenaar wordt voorzien als statutaire 
functie 

Meldingen 

37 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

38 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

39 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 14 december 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. Meerjarenplanaanpassing 2020-2025: aanpassing 2020 -1. 
3. Aanvullende belasting op de Personenbelasting voor het aanslagjaar 2021. 
4. Belasting op de standplaatsen op markten - aanpassing ten gevolge van de Covid 19-crisis - impact tweede 
lockdown. 
Beleid 
AGB 
5. AGB Herk-de-Stad : goedkeuring prijssubsidie 2021 recht op toegang sporthal en inschrijvingsgeld kampen. 
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6. Benoeming leden raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf  Herk-de-Stad. 
Grondgebiedszaken 
RO 
7. Aanstelling gemeentelijke omgevingsambtenaar. 
Milieu 
8. Vernieuwing reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstoffen. 
9. Vernieuwing reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde 
recyclageparken van LIMBURG.NET. 
10. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning opdracht Aankoop 209 bomen in kader van de actie van LSM. 
TD-U 
11. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (De Winning – vzw 
Groenwerk). 
12. Verlenging overeenkomst lokale diensteneconomie (De Winning - vzw Werkkans). 
13. Onderhoud plantsoenen 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-9592. 
Vrije Tijd 
Sport 
14. Aanpassing reglement investeringssubsidies voor sportinfrastructuur. 
Wonen in West-Limburg 
15. Reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of 
kamers. 
Staf 
Projecten 
16. Bekrachtiging samenwerkingsovereenkomst - pool huisbezoekers ELZ Herkenrode. 
Secretariaat 
17. Aankoop perceel bos en perceel weiland in Schulen ten algemeen nut. 
18. Opheffingsbesluit reglementen. 
19. Goedkeuring van de opstart van een interlokale vereniging deelplatform MIDWEST-LIM. 
20. Aanstelling stemgerechtigd lid en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité van de interlokale vereniging 
deelplatform MIDWEST-LIM. 
21. Aanstelling effectief afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor de Algemene Vergadering Audio. 
Personeel 
22. Goedkeuring verhoging bijdrage aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden van 2,75% naar 
3% en gelijkstelling tijdelijke werkloosheid coronacrisis voor opbouw aanvullend pensioen. 
Kennisname 
23. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
24. Kennisname briefwisseling. 

40 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

41 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 

 


