
      
 
 
 
 

  1 

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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 15 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 8 februari 2021 worden mits enkele 
aanpassingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/95 tem 
S/2021/101 en van S/2021/103 tem S/2021/110 en waarvoor er op de jaarbudgetrekeningen voldoende krediet is. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/102 en waarvoor er 
op de jaarbudgetrekening 2021/GBB/0210-00/6000700/STAD/CBS/IP-GEEN (Openbaar vervoer - Aankoop 
ritkaarten De Lijn) onvoldoende krediet is. 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/3949 tot en met S/2020/3985. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/203 tot en met S/2021/269. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/7 tot en met S/2021/12. 

Financiën 

4 Collectief pensioenfonds mandatarissen: bijdrage 2021 

De jaarlijkse bijdrage van 7.5% van de loonmassa (19.621 euro) wordt gestort aan het collectief pensioenfonds. 
Een eenmalige bijdrage van 100.000 euro wordt gestort aan het collectief pensioenfonds. 
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5 Verslag kerkraad 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Kerkfabriek Sint-Martinus 
Herk-de-Stad van 28 januari 2021. 

Grondgebiedszaken 

6 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en 
uitbreiden van een ééngezinswoning op een perceel met kadastrale 
gegevens Afd. 2 sectie A nr. 365B2, ter plaatse Grote Baan 75 aan 
Juline Hagelsteens - OMV_2020142407 

Omgeving 

7 Afleveren van een gedeeltelijke omgevingsvergunning voor het slopen 
van een woning met stallingen en het bouwen van een nieuwe woning 
op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie D nrs. 241E 
en 243C, ter plaatse Keernestraat 97, aan Folly Akakpo, Atina Kwanten 
en Patrick Kwanten - OMV_2020164143 

8 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. 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning 
op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 sectie B nr. 176M2, 
ter plaatse Scoutsweg zn aan Gielen Yannick - OMV_2020155046 

  

TD - openbare werken 

10 Goedkeuring jaaractieplannen verledding openbare verlichting Fluvius 
2020 & 2021 

 
Het schepencollege geeft goedkeuring aan de jaaractieplannen van 2020 en 2021 en neemt kennis van het eerste 
voorstel voor jaaractieplan 2022. 
  

Vrije Tijd 

Dienstencentrum 
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11 Ter agendering op de gemeenteraad van 8 maart 2021: 
buurtanalyserapport en actieplan Buurtgerichte Zorg Schakkebroek 

Cultuur 

12 Rechtzetting berekeningsfout werkingssubsidies socio-culturele 
verenigingen 2019-2020 

Het schepencollege neemt kennis van de nieuwe subsidieberekening. 

Interne zaken 

Burgerzaken 

13 Schrapping uit het vreemdelingenregister van ambtswege 

Staf 

Communicatie 

14 Goedkeuring teksten en lay-out Primeur 

De ontwerpteksten en lay-out voor de Primeur worden zonder wijzigingen aanvaard en het schepencollege geeft de 
opdracht de advertentie te laten publiceren. 

15 Goedkeuring teksten en lay-out 3540 

De ontwerpteksten voor de 3540 worden mits enkele wijzigingen aanvaard en het schepencollege geeft de opdracht 
voor het drukken van 6.000 exemplaren en het verspreiden van de 3540. 

16 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD VAN 8 MAART 2021 : 
Principiële goedkeuring samenwerkingsovereenkomst digital signage 
S-Lim met het oog op aankoop LED-borden 

Wonen in West-Limburg 

17 Kennisgeving vermoedenslijst leegstaande en/of verwaarloosde 
bedrijfsruimten 2021. 

Het schepencollege neemt kennis van de opgestelde vermoedenslijst en gaat akkoord met het doorsturen naar 
Ruimte Vlaanderen. 
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Personeel 

18 Aanwerving medewerker bibliotheek (19/38) in contractueel verband 
met ingang van 22 februari 2021 uit de werfreserve. 

19 Tijdelijke verlenging contract medewerker jeugdhuis in afwachting van 
wijziging personeelsbehoefteplan. 

Meldingen 

20 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

21 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

22 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

23 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 

 


