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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 25 januari 2021 
 

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 16.30u : Loting van de gezworenen aan het Assisenhof 

2 Ter agendering op de gemeenteraad: 
Hersamenstelling Gecoro - kader 

Verslag 

3 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2021 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

4 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/19, S/2021/36, 
S/2021/37, S/2021/38, S/2021/39, S/2021/40, S/2021/41, S/2021/43, S/2021/44, S/2021/45, S/2021/46, S/2021/47, 
S/2021/48, S/2021/49, S/2021/51, S/2021/52, S/2021/53, S/2021/54, S/2021/55, S/2021/56, S/2021/57, S/2021/58, 
S/2021/59 en S/2021/60. 
  

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/3737 tot en met S/2020/3773. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/76 tot en met S/2021/150. 



2 
 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/1 tot en met S/2021/5. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/366. 

Financiën 

6 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2021: Aanpassing 
reglement retributie op de afgifte van administratieve stukken voor wat 
betreft het aanvragen van een conformiteitsattest en de éénzijdige 
beëindiging wettelijke samenwoning. 

7 Opvolging budgetten: Uitvoeringscijfers 2020 - stand 18/01/2021 

Er wordt akte genomen van de uitvoeringscijfers met betrekking tot het budget 2020 (stand per 18/01/2021). 

Grondgebiedszaken 

8 Aanstellen extra verantwoordelijke voor het bekijken van 
camerabeelden sluikstortcamera's. 

Dit punt werd verdaagd. 

9 Kennisname van een openbaar onderzoek ivm een onteigening door 
Aquafin in naam van het Vlaamse Gewest; van de volle eigendom van 
een gedeelte van het perceel kadastraal gekend onder afdeling 4, 
sectie B, nummer 281 voor de bouw van een 
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. 

Dit punt werd verdaagd. 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de renovatie van een 
halfopen ééngezinswoning met kapsalon op een perceel met 
kadastrale gegevens Afd. 4 sectie B nr. 38C2, ter plaatse Steenweg 39 
aan David Scaduto en Inge Surkijn - OMV_2020137757 

11 Nieuw administratief centrum - goedkeuring van de plannen zoals 
ingediend in het omgevingsloket 

Het college bekrachtigt de ondertekening van de plannen door de burgemeester en de algemeen directeur. 

Milieu 

12 Uitbetaling subsidie energiebesparende maatregelen 2020 - 
rechtzetting 

Het schepencollege gaat akkoord met de rechtzetting en zal een extra energiepremie toekennen. 
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TD - groen 

13 Ter agendering op de Gemeenteraad van 8 februari 2021: 
Wegbermbeheer 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2020-9583 

Vrije Tijd 

14 Samenwerking met Dance Images voor de ontwikkeling van een 
interactieve wandeling in Schakkebroek 

Het schepencollege gaat akkoord om in samenwerking met Dance Images een interactieve wandeling van ca. 5 km 
te ontwikkelen in Schakkebroek en deze gezamenlijk te promoten naar de hele Herkse bevolking gezien dit initiatief 
aansluit op enkele eigen acties rond gezond bewegen en tegemoet komt aan de vraag naar ontmoetingsactiviteiten 
in Schakkebroek. 

15 Ter agendering op de gemeenteraad van 8 februari 2021: 
overeenkomst gebruik UiTpas tussen gemeentebesturen van Herk-de-
Stad en Lummen  en  publiq VZW 

16 Praktische organisatie gebruik UiTpas in Herk-de-Stad en Lummen 

Dit punt werd verdaagd. 

17 Opstart procedure voor de aankoop van schrobzuigmachines voor 
diverse gemeentelijke diensten 

Het schepencollege stemt principieel in met de aanschaf van vier compacte en eenvoudig te bedienen 
schrobzuigmachines.  

Cultuur 

18 Verdeling 14.000 euro coronasubsidies voor parochiezalen 

Het schepencollege gaat akkoord met het uitbetalen van de coronasubsidies voor de vier parochiezalen. 

19 Huisvesting fonds Vandereycken 

Van zodra het aanbod tot instap in het fonds Vandereycken wordt gedaan is het bestuur bereid om hierop in te 
gaan. 
Afhankelijk van het tijdspad zal het fonds Vandereycken minstens tijdelijk onderdak kunnen vinden in te huren 
lokalen en ruimtes in Markt 19. 
Na de verhuizing van de stadsdiensten is een verhuis naar het huidige stadhuis minstens tijdelijk een optie die op 
dat ogenblik zal worden afgewogen tegen andere mogelijke bestemmingen. 

Jeugd 

20 Herkse wensboom 
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Het schepencollege keurt de realisatie van een Herkse wensboom via de nieuwe actie 4.1.16. 'Via interactieve 
wijkworkshops bouwen kinderen een eigen Herkse wensboom die zal gebruikt worden als unieke communicatietool 
rond alle mogelijke kinderthema's' goed. 

21 Buitenspeeldag op woensdag 21 april 2021 

Het schepencollege gaat akkoord met de deelname aan de Buitenspeeldag 2021 die doorgaat op 21 april. 

Ontwikkelingssamenwerking 

22 Noodhulp Unicef 

De beslissing om het krediet van noodhulp 2020 te verdelen over Unicef en Sint-Vincentius blijft behouden. 

Interne zaken 

Burgerzaken 

23 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten 

Er wordt toestemming verleend aan de dienst burgerzaken voor het afleveren van een personenlijst van de 75 
plussers wonende in het werkingsgebied van Samana Berbroek. 

24 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten 

Er wordt geen toestemming verleend aan de dienst burgerzaken voor het afleveren van een personenlijst van de 
jubilarissen in 2021 wonende in het werkingsgebied van Samana Berbroek. 

ICT 

25 Raamovereenkomst Orbit Geospatial Technologies Belgium bvba 
2021-2022 - 10 dagen GIS-begeleiding 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de raamovereenkomst tussen het bestuur 
en Orbit Geospatial Technologies Belgium bvba  (SLA 3) - GIS-begeleiding 10 dagen voor 2021-2022. 

Beleid 

26 Ter goedkeuring op de gemeenteraad van 8 februari 2021 : 
Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interlokale 
vereniging deelplatform MIDWEST-LIM. 

Dit punt werd verdaagd. 

Staf 

Communicatie 
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27 Aanvraag toelating fondsenwerving Artsen Zonder Grenzen 
Sensibiliseringsactie 2021 

Het schepencollege geeft Artsen Zonder Grenzen de expliciete toestemming om op het grondgebied van Herk-de-
Stad te starten met fondsenwerving. 

Secretariaat 

28 Ter agendering op de gemeenteraad van 8 februari 2021 : ELZ 
Herkenrode - Bekrachtiging afvaardiging Zorgraad en Clusteroverleg 
Lokale besturen en aanduiding plaatsvervanger in de Zorgraad 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

29 Bezwaar tegen leegstandsheffing - VOL 381 

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

Personeel 

30 Vaststelling individuele jaarwedde deskundige patrimonium wegens 
indiensttreding 

31 Aanvraag pensionering technisch assistent chauffeur met ingang van 1 
augustus 2021. 

32 Kennisgeving pensionering beambte onderhoud met ingang van 1 
september 2021. 

  

33 Tijdelijke invulling van de contractuele betrekking van medewerker 
personeel. 

  

34 Ter agendering op de gemeenteraad van 8 februari 2021 : Verhoging 
van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel dat 
onder het VIA6-akkoord van 22 december 2020 ressorteert 

  

Meldingen 
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35 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 8 februari 2021 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. Aanpassing reglement retributie op de afgifte van administratieve stukken voor wat betreft het afleveren van een 
conformiteitsattest en de éénzijdige beëindiging wettelijke samenwoning. 
Grondgebiedszaken 
3. Hersamenstelling Gecoro - kader 
4. Goedkeuring verledding openbare verlichting tegen 2030 volgens het 'licht-als-dienst'-principe. 
5. Wegbermbeheer 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-9583. 
6. Overeenkomst gebruik UiTpas tussen gemeentebesturen van Herk-de-Stad en Lummen en publiq. 
Staf 
7. ELZ Herckenrode - Bekrachtiging afvaardiging Zorgraad en Clusteroverleg Lokale besturen en aanduiding 
plaatsvervanger in de Zorgraad 
Personeel 
8. Verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel dat onder het VIA6-akkoord van 22 
december 2020 ressorteert. 
Kennisname 
9. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
10. Kennisname briefwisseling. 

36 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

37 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

38 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 

 


