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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 08 februari 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 

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 1 februari 2021 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/82 tem S/2021/94 
waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

Hert schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/3855 tot en met S/2020/3948. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/162 tot en met S/2021/202. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/5 en S/2021/6. 

Financiën 

4 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. 

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

6 Uitbetaling mantelzorgtoelage 4de kwartaal 2020 

De lijst voor uitbetaling van de mantelzorgtoelage ten bedrage van 3085,00 Euro wordt goedgekeurd. 
  
  

Grondgebiedszaken 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van de 
bestaande woning en het bouwen van een woning die ingericht wordt 
als zorgwoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 4 
sectie A nrs 186K, 186L, 186M, ter plaatse Spoorwegstraat 1 aan Claes 
Benny - OMV_2020170657 

Marijke Berden, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het kappen van 8 
canadapopulieren op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 
sectie B nr. 651D, ter plaatse Stevoortweg (165) aan Mathys Omer 
Isidoor - OMV_2020162774 

Omgeving 

9 Opstarten omgevingsvergunningsprocedure voor het opheffen van de 
niet vervallen verkaveling met gemeentelijk dossiernummer 
1966/0020/02 (klassementnr. 266), op de percelen kadastraal bekend 
afdeling 1 sectie D nrs. 410E3, 410F3, 410V2, 410D3 en 410V3, ter 
plaatse Sint-Truidersteenweg 127-137 

Dit punt werd verdaagd. 

10 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels januari 2021 

11 Advies schepencollege voor gevelrenovatie pompgemaal - 
OMV_2020164923 

De omgevingsvergunning voor gevelrenovatie pompgemaal op een perceel met kadastrale gegevens Lummen 
afdeling 2 sectie D nrs. 1428/4 C, 1428/2 C en Herk-de-Stad afdeling 3 sectie A nrs. 269L, 269G, 269M en 272/2 F, 
ter plaatse Begijnenbroekstraat 1 te 3560 Lummen, wordt gunstig geadviseerd aan VLAAMSE 
MILIEUMAATSCHAPPIJ VLGEWGEM.  
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12 Artikel 5.2.2. V.C.R.O. - Wijziging van de perceelsconfiguratie van een 
onroerend goed: Splitsing van een perceel grond gelegen te Herk-de-
Stad, Ridderstraat 26, 1 afdeling, sectie A, nr. 671B en 671C 

Het schepencollege maakt geen opmerkingen betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter 
plaatse Ridderstraat 26, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 1 afdeling, sectie A, nr. 671B en 
671C, groot volgens meting respectievelijk 85 m² voor lot 1, 100 m² voor lot 2 en 24 m² voor lot 3, zoals vermeld op 
het opmetingsplan van landmeters-experten Bart Severi en Jorre Herckens dd. 12 juni 2019. 
  

13 Kennisname aktename door gemeentelijke omgevingsambtenaar voor 
milieumeldingen januari 2021 

14 Afleveren van een stedenbouwkundig attest voor het wijzigen van de 
opritten van lot 4 en 5 van de verkaveling V-20200007 op de percelen 
kadastraal gekend afdeling 2 sectie A nr.539S, ter plaatse Onze Lieve 
Vrouwstraat 17 en 17A, aan Sven Thijs en Melissa Thijs 

Milieu 

15 Principiële goedkeuring - Belasting op het vaststellen van 
overtredingen inzake privéwaterafvoer aanslagjaren 2021-2025 

16 Deelname aan dikketruiendag 2021 

Het schepencollege stemt in om als gemeentelijke overheid deel te nemen aan de dikketruiendag 2021 op dinsdag 
9 februari 2021 en actief deel te nemen door in alle administratieve gebouwen van de gemeente en OCMW de 
aandacht te vestigen op het sluipverbruik. 

Lokale economie 

17 Kennisgeving verloop proefproject koerierdienst voor Herkse 
handelaars gedurende de maand december 2020 in het kader van 
lokale Corona-ondersteuning voor de kleinhandel en horeca. 

Het schepencollege neemt kennis van het proefproject koerierdienst voor Herkse handelaars gedurende de maand 
december 2020 in het kader van lokale Corona-ondersteuning voor de kleinhandel en horeca. 

Mobiliteit 

18 Overeenkomst i.v.m. derde betalerssysteem afgesloten tussen De Lijn 
en de gemeente Herk-de-Stad 

Het schepencollege wenst het derde betalerssysteem overeengekomen met De Lijn verder te zetten en geeft in een 
proefperiode de opdracht aan de dienst Communicatie de gemeentekaart aan het onthaal en de Cirkel aan te 
bieden én geeft de dienst Lokale Economie de opdracht op zoek te gaan naar bijkomende verkooppunten. Na een 
jaar wordt het gebruik opnieuw geëvalueerd. 
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19 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid tijdens de 
bouwwerken langs de straat Catharina van Loon vanaf 1 februari tot 31 
december 2021. 

Het schepencollege gaat akkoord om tijdens de bouwwerken langs de straat Catharina van Loon deze af te sluiten 
voor onbevoegd gemotoriseerd verkeer vanaf 1 februari tot en met 31 december 2021. 
  
 

TD - patrimonium 

20 TER AGENDERING VAN GEMEENTERAAD VAN 8 MAART 2021 - 
Goedkeuring addendum aan het goedgekeurd projectcontract Fluvius 
'herinrichting politiegebouw tot nieuw administratief centrum (NAC)' 

21 Aanvaarding bod van online biedingen voor verkoop van het oud 
gemeentehuis van Schulen - overgaan tot verkoop. 

Het bestuur aanvaardt het bod van 451.000,00EUR met onmiddellijke ingang en gaat over tot verkoop van het oud 
gemeentehuis Schulen en verzoekt COVAST cvba tot stopzetting van de biedingsfase. 
In de verkoopsovereenkomst dient opgenomen te worden dat de koper kennis heeft van de aanwezigheid, op het 
perceel, van de nutsleidingen van Fluvius en hij zich voor een eventuele verplaatsing binnen de perceelsgrenzen 
dient te verstaan met de eigenaar van deze leidingen, zonder dat het Stadsbestuur hierin op enigerlei wijze 
gehouden is. 

Interne zaken 

Burgerzaken 

22 Bijkomende bestelling relatiegeschenken 

Beleid 

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

Staf 

Projecten 

24 Principiële goedkeuring projectnota verhuis van het archief van de 
gemeente en het OCMW naar het nieuw administratief centrum, de 
uitzuivering van het archief van het archief van de gemeente en het 
OCMW en de aankoop van rolarchief. 

Dit agendapunt werd verdaagd. 
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Wonen in West-Limburg 

25 Aanbieding recht van voorkoop VOL 339 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand 
Steenweg 42, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 4, sectie B, perceelnr. 430A. 
 

26 Aanbieding recht van voorkoop VOL 449 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand 
Pastorijstraat 21 bus 1, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 2, sectie A, perceelnr. 383G Bisnr 2. 
 

27 Kennisgeving vermoedenslijst leegstaande en/of verwaarloosde 
bedrijfsruimten 2021. 

Dit punt werd verdaagd. 

Personeel 

28 Aanduiding vrijwilligers voor hulp bij het begeleiden van de activiteiten 
van de dienst jeugd tijdens de krokusvakantie 2021. 

29 Standpunt ter beschikking stellen van eigen personeel aan 
vaccinatiecentrum ELZ. 

30 Goedkeuring uit te betalen overuren gepresteerd in 2020 

31 Instemming definitieve vervroegde oppensioenstelling Josiane 
Vrancken met ingang van 1 februari 2021. 

32 Vacant verklaring van de voltijdse betrekking van medewerker 
personeel in contractueel verband met aanleg werfreserve. 

  
  

Meldingen 

33 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 
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34 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

 

35 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

36 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 

 


