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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 28 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 

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen dienstjaar 2020, genummerd S/2020/835, S/2020/839 en 
S/2020/841. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen dienstjaar 2020 genummerd van S/2020/804 tot en met 
S/2020/808. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/3472 tot en met S/2020/3541. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/70 tot en met S/2020/77. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/360. 

Financiën 
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5 Ter agendering op de gemeenteraad van januari 2021. 
Waarborgstelling door het gemeentebestuur voor een lening af te 
sluiten door vzw Sporta Padel. 

  

6 Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting geheven op de voor de 
bestemmeling kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-
redactioneel drukwerk. 

Het voormelde bezwaarschrift van XXX wordt aangenomen. 

7 Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting geheven op de voor de 
bestemmeling kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-
redactioneel drukwerk. 

Het voormelde bezwaarschrift van XXX wordt aangenomen. 

Grondgebiedszaken 

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

Dit punt werd verdaagd. 

9 Kennisname van een beslissing van de Deputatie van de provincie 
Limburg in verband met de omgevingsvergunningsaanvraag van 
Windmolders Beton NV, Industrieweg 1315 te 3540 Herk-de-Stad voor 
het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren 
van een afdak, silo's en gevelopeningen bij een bedrijfsgebouw 
gelegen te Industrieweg 1417 te 3540 Herk-de-Stad, kadastraal gekend 
als afdeling 1, sectie A, nr 228C - OMV_2019000756 

10 Kennisname van een beslissing van de Deputatie van de provincie 
Limburg in verband met de omgevingsvergunningsaanvraag van 
Windmolders Beton NV, Industrieweg 1315 te 3540 Herk-de-Stad voor 
het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van 
een vrijstaand labo en de regularisatie en uitbreiding van een vergunde 
loods gelegen te Industrieweg 1315 te 3540 Herk-de-Stad, kadastraal 
gekend als afdeling 1, sectie A, nrs 231H en 231G - OMV_2020085276 

Milieu 

11 Uitbetaling subsidie energiebesparende maatregelen 2020 

De lijst voor de uitbetaling van de energiepremies wordt goedgekeurd door het schepencollege. 
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12 Deelname Straat.net 2021 

Het schepencollege stemt in met de deelname aan de zwerfvuilactie 'Straat.net' 2021 en geeft opdracht aan de 
Dienst Leefmilieu en de Technische Dienst - Uitvoering om het nodige te doen voor de uitvoering van deze actie. 
  

TD-P 

13 Geen gebruik te maken van het recht van voorkooprecht Industrieweg 
1311 

Het college van burgemeester en schepenen wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht van het 
stadsbestuur. 
  

TD - openbare werken 

14 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst BLM - onderhoud 
schuilhuisjes De Lijn 2021- 2020-9697 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met BLM vzw, Nieuwpoortlaan 25/2 
te 3600 Genk, tegen het bedrag van € 8.281,68 excl. btw of € 10.020,83 incl. 21% btw mits aanvulling dat er na 
januari 12 schuilhuisjes minder in onderhoud zijn en het bedrag a rato wordt aangepast. 

 

15 Onderhoud wegen in asfalt 2020 (Nachtegaalstraat e.a.) - Goedkeuring 
eindafrekening - 2019-8760 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan de eindafrekening voor de opdracht 'onderhoud wegen in asfalt 2020 
(Nachtegaalstraat e.a.)', opgesteld door de Technische Dienst, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten 
van € 285.737,41 excl. btw of € 345.742,26 incl. 21% btw. 
 

Vrije Tijd 

Sport 

16 Toestemming aan wtc-club Boutersem Sportief voor de organisatie 
fietstocht 

Het schepencollege verleent toestemming aan de heer P. Tuerlinckx van WTC Boutersem Sportief voor de 
organisatie van het fietsevent 'Parel van het Hageland' op 6 maart 2021, onder voorbehoud van verstrengde 
coronamaatregelen. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

17 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten 
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Er wordt toestemming verleend aan de dienst burgerzaken voor het afleveren van een personenlijst van de 
inwoners van de deelgemeente Donk geboren in 1945 en 1946 aan Samana Donk. 

Beleid 

18 Ter agendering op de gemeenteraad van januari 2021: 
Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, 
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het 
opnemen van complementaire engagementen in het kader van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning 
van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken 

Staf 

Secretariaat 

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

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van VZW KOHH en beslist om over te 
gaan tot een vermindering van de huurprijs tot het in 1984 bepaalde bedrag van 30 000fr, rekening houdend met 
indexering, af te ronden 1.200€. 
  

Personeel 

20 Toestemming stage – 3de jaars student rechtspraktijk UC Leuven-
Limburg 

21 Toestemming stage leerling 6de jaar secretariaat – talen Sint-
Martinusscholen Herk-de-Stad 

Meldingen 

22 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

 

23 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 11 januari 2021 om 20 uur, waarbij conform art. 20 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
Secretariaat 
1. Kennisgeving ontslag Jessie Schrijvers als raadslid. 
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2. Kennisgeving ontslag Martine Van Cauteren als raadslid. 
3. Beëdiging van de heer Karel Lavigne als raadslid in opvolging van mevrouw Jessie Schrijvers, ontslagnemend 
raadslid. 
4. Beëdiging van mevrouw Merja Stiers als raadslid in opvolging van mevrouw Martine Van Cauteren, 
ontslagnemend raadslid. 
Vorig verslag 
5. Goedkeuring vorig verslag. 
Financiën 
6. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest voor het aanslagjaar 2021. 
7. Waarborgstelling door het gemeentebestuur voor een lening af te sluiten door vzw Sporta Padel. 
Grondgebiedszaken 
8. Subsidiereglement hemelwaterputten met pompinstallatie om het hemelwater te hergebruiken bij een bestaande 
particuliere woning. 
Secretariaat 
9. Aanpassing politiecodex. 
10. Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- 
en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken 
Kennisname 
11. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
12. Kennisname briefwisseling. 

24 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

25 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

 
 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Bart Bastijns 
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


