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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 01 maart 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 

 

Allerlei 

1 16.30u : Toelichting door Karolien Van Diest (Bosgroep Limburg) ivm 
de opmaak van een gezamenlijk Natuurbeheersplan voor Herk-de-Stad 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 22 februari 2021 worden mits enkele 
aanpassingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd van S/2021/128 tot en 
met S/2021/148 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/3996. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/410 tot en met S/2021/507. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/13 en S/2021/15. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/12 tot en met S/2021/19. 
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Financiën 

5 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op de afvalinzameling en –verwerking door 
Limburg.net voor het dienstjaar 2021. 

Het ontwerpkohier van de gemeentebelasting op de afvalinzameling en –verwerking door Limburg.net voor het 
dienstjaar 2021 wordt integraal goedgekeurd.  

6 Overdracht van 2020 naar 2021 van beschikbare kredieten voor 
investeringen en financieringen 

De investeringskredieten, die op het einde van het boekjaar 2020 nog beschikbaar zijn binnen enkele 
investeringsprojecten, worden in het geheel overgedragen naar het boekjaar 2021. 

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 niet aangenomen. 
 

8 Opvolging budgetten: Uitvoeringscijfers 2020 laatste rapportering - 
stand 23/02/2021 

Er wordt akte genomen van de uitvoeringscijfers met betrekking tot het budget 2020 (stand per 23/02/2021). 

Grondgebiedszaken 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van het 
dak van een ééngezinswoning en regularisatie van het bestaande 
overdekt terras en tuinberging op een perceel met kadastrale gegevens 
Afd. 1 sectie C nr. 185L, ter plaatse Stevoortweg 121 aan Willems 
Damiën - OMV_2020123951 

10 Kennisname van een beslissing van de deputatie in verband met de 
weigering van een omgevingsvergunning aan mevrouw Kristel 
Quintens, voor de regularisatie van een veranda en pergola op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 2, sectie B, nr 24H2, ter 
plaatse Dorpsstraat 73 - OMV_2020112351 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de afbraak van een 
bestaand bijgebouw, bouwen van een nieuw bijgebouw en het 
regulariseren van een terrasoverkapping op een perceel met kadastrale 
gegevens Afd. 2 sectie A nr. 577D, ter plaatse Théophile Donnéstraat 
31 aan Stefan Vlaeyen - OMV_2020145403 
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12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een 
grond in 2 loten voor open bebouwing op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 1, sectie A, nrs 447V en 447W, ter plaatse 
Stevoortweg zn aan Robben Gilberte - OMV_2020136463 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het het bijstellen van 
verkaveling 1969/0005/01 (klassementnr. 72) - het slopen van 
bestaande stallingen en het herverdelen van lot 1 in een lot voor een 
parking met 10 parkeerplaatsen en een lot met een bestaand gebouw 
op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 sectie C nr 941E, 
ter plaatse Steenweg 155 aan Maris Christiane Julie - OMV_2020137713 

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
nieuwe totem voor reclame op een perceel met kadastrale gegevens 
Afd. 4 sectie B nr. 11Z, ter plaatse Steenweg 88 aan Luc Claes - 
OMV_2020167857 

15 Weigeren van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van 
verkaveling 201800093 - het opsplitsen van lot 21 in 2 loten voor 
halfopen bebouwing op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
2 sectie B nrs 456B en 456A, ter plaatse Catharina van Loon 1 aan 
Vanerum Kurt - OMV_2020148084 

Dit punt werd verdaagd. 

  

16 Kennisname van een beslissing van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen in verband met een vordering tot 
vernietiging van een beslissing van de Provincie Limburg voor een 
verleende omgevingsvergunning voor de afbraak van woningen, het 
rooien van bomen, de bouw van 46 appartementen + kantoor met 
ondergrondse parking en paviljoen op percelen met kadastrale 
gegevens afdeling 1, sectie A, nrs 481t, 481x, 481y en 481z - 
OMV_2018072726 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen in verband met een vordering tot vernietiging van een beslissing van de Provincie Limburg 
voor een verleende omgevingsvergunning voor de afbraak van woningen, het rooien van bomen, de bouw van 46 
appartementen + kantoor met ondergrondse parking en paviljoen op percelen met kadastrale gegevens afdeling 1, 
sectie A, nrs 481t, 481x, 481y en 481z - OMV_2018072726. 

Vrije Tijd 

Sport 

17 Ontwikkeling van een QR-codewandeling i.s.m. het Jessa 
revalidatiecentrum. 
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Het schepencollege gaat akkoord om in samenwerking met het revalidatiecentrum Jessa ziekenhuis campus Ursula 
en de Sint-Martinusscholen een interactief en toegankelijk bewegingsparcours van ca. 5 km te ontwikkelen in Herk 
Centrum en dit gezamenlijk te promoten naar zowel revalidanten als de Herkse bevolking. 
 

Interne zaken 

ICT 

18 Projectcoördinatie voor verhuis ICT en serverinfrastructuur naar het 
NAC 

Het schepencollege keurt de opdracht projectcoördinatie voor de verhuis van de ICT en serverinfrastructuur naar 
het nieuw administratief centrum aan de firma CipalSchaubroeck volgens offerte CR/CS011590 goed. 

19 Aankoop module gelinkt notuleren - eNotulen DLB (Decreet Lokaal 
Bestuur) 

Het schepencollege keurt de aankoop van de module eNotulen DLB volgens de offerte van de firma 
CipalSchaubroeck goed. 

Staf 

Secretariaat 

20 Samenwerkingsovereenkomst RIMO - buurtgerichte zorg. 

Het schepencollege keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen lokaal bestuur Herk-de-Stad en RIMO Limburg 
vzw goed in functie van de uitrol van het project buurtgerichte zorg in Herk-de-Stad. 

Wonen in West-Limburg 

21 Bespreking afbakening werkingsgebied woonmaatschappij: aanvraag 
externe facilitator. 

Het schepencollege gaat in op het aanbod van de Vlaamse overheid om ondersteuning te voorzien bij de 
afbakening van een werkingsgebied en ten laatste op 5 maart 2021 bij het Agentschap Wonen Vlaanderen de 
begeleiding van een externe bemiddelaar aan te vragen. 

Personeel 

22 Toekenning toelage voor het waarnemen van een hogere functie. 

Meldingen 

23 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

24 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 
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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 

 


