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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 21 december 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 14 december 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen dienstjaar 2020 genummerd S/2020/815, S/2020/818,  
S/2020/828 en S/2020/830. 
 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen dienstjaar 2020 genummerd van S/2020/784 tot en met 
S/2020/799. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen dienstjaar 2021 genummerd van S/2021/3 tot en met S/2021/10. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/3339 tot en met S/2020/3471. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/69. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/359. 



2 
 

Financiën 

5 Verslag kerkraad Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Geboorte Berbroek 
van 23 november 2020. 

Het schepencollege neemt kennis van het verslag en beslist de uitvoering van de beslissing tot aankoop van het 
onroerend goed aan de Dokter Vanweddingenlaan te schorsen in afwachting van het aanleveren door de 
kerkfabriek Berbroek van een geldig en recent schattingsverslag inzake de aankoop van het appartement gelegen 
te Dokter Vanweddingenlaan 33 bus 7, 3540 Herk-de-Stad. 

6 Verslag kerkraad Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Geboorte Donk van 9 
december 2020. 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Kerkfabriek Onze Lieve 
Vrouw Geboorte Donk van 9 december 2020. 

7 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Berbroek, wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX. 
  

8 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schulen, wordt toegestaan voor 
begraving van wijlen XXX. 
  

9 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schulen, wordt toegestaan voor 
begraving van wijlen XXX. 
 

10 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad, wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX. 
  

11 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad, wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX. 
  

12 Uitrol e-facturatie 

Het schepencollege neemt akte van de uitrol van het project e-facturatie. 
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Grondgebiedszaken 

13 Ter agendering op de gemeenteraad van 11 januari 2021: 
samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
(GECORO). 

Dit punt werd verdaagd. 

14 Kennisname van een beslissing van de Vlaamse regering in verband 
met het beroep dat werd aangetekend tegen de vergunning voor de 
uitbreiding en hernieuwing van een varkenshouderij gelegen te 
Dormaelswinningweg 1 te 3540 Herk-de-Stad, kadastraal gekend als 
afdeling 1, sectie D, nrs 677S, 677T, 677V en 677W, die op 17 juni 2020 
werd verleend door Deputatie. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse regering met betrekking 
tot de weigering van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een varkenshouderij gelegen te 
Dormaelswinningweg 1, 3540 Herk-de-Stad, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie D, nrs 677S, 677T, 677V en 
677W; 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning voor bouwen van een 
vrijstaande woning op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 
sectie C nr. 355/2 R2, ter plaatse Sint-Truidersteenweg zn. aan 
Grajchen Samuel en Aerts Jenny - OMV_2020121232 

16 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
halfopen eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 2 sectie B nr 12P, ter plaatse Dorpsstraat zn aan Roeffaers 
Sofie en Dewil Lenka - OMV_2020129186 

  

17 Afleveren van een omgevingsvergunning voor uitbreiding van een 
ééngezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 3 
sectie C nr. 426F2 en 426V aan Elien Thys - OMV_2020132669 

  

18 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
bedrijfsgebouw met conciërgewoning in halfopen bebouwing op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nrs 113G en 113F, 
ter plaatse Diestsesteenweg zn aan Claes Thomas en Put Ester en 
ESTHO Management & Service Comm.V - OMV_2020077912 

  

19 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
tuinberging met sanitaire ruimte op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 1 sectie D nrs 458R2 en 458P2, ter plaatse Sint-
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Truidersteenweg 153 aan Stolym Larissa en Van Hemelrijck Dimitri - 
OMV_2020094821 

  

Milieu 

20 Ter agendering voor de gemeenteraad van januari 2021: 
Subsidiereglement hemelwaterputten met pompinstallatie om het 
hemelwater te hergebruiken bij een bestaande particuliere woning. 

 

TD - openbare werken 

21 Onderhoud plantsoenen 2021 - goedkeuring aan te schrijven 
aannemers 

Het schepencollege bepaalt de firma’s die uitgenodigd worden om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht ‘onderhoud plantsoenen 2021’. 

Vrije Tijd 

22 Verdelingsprincipes Vlaamse coronasubsidies 

Dit punt werd verdaagd. 

Cultuur 

23 Huisvesting Stichting Vandereycken 

Dit punt werd verdaagd. 

Ontwikkelingssamenwerking 

24 Subsidie UNICEF 

Het schepencollege stemt in met het toekennen van een subsidie van 1.020,00 euro aan Unicef België (BE31 0000 
0000 5555) en een subsidie van 1020,00 euro aan Sint-Vincentius, afdeling Herk-de-Stad;  

Staf 

Secretariaat 

25 Vraag van VZW KOHH om huurbijdrage voor 3 klaslokalen in Berbroek 
te verlagen 

Dit punt werd verdaagd. 

 
  



5 
 

Personeel 

26 Vaststelling individuele jaarwedde deskundige ruimtelijke ordening 
wegens indiensttreding. 

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

28 Toestemming stage opleiding 'begeleider in de kinderopvang' bij De 
Speeldoos. 

Meldingen 

29 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

30 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

31 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 

 


