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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 08 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 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 1 maart 2021 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd van S/2021/151 tot en 
met S/2021/160 en van S/2021/162 tot en met S/2021/164, van S/2021/166 tot en met S/2021/167 en waarvoor er 
op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/150, S/2021/161 
en S/2021/168, waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is en waarvan de verantwoordingsnota als 
bijlage wordt toegevoegd. 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekening, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/3998. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/509 tot en met S/2021/623. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekening, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/17. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/21, S/2021/23 en S/2021/24. 
 

Financiën 

4 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; 
  

5 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schakkebroek, wordt 
toegestaan voor begraving van wijlen XXX; een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX; 
  

6 Grafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een grafkuil op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad, wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen XXX en van wijlen XXX. 
  

7 Columbariumconcessie 

Een concessie voor de bijzetting van een asurne in het columbarium op het gemeentelijk kerkhof van Donk, wordt 
toegestaan voor begraving van wijlen XXX; een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX; 

8 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan 
huis verspreiding van niet-redactioneel drukwerk.  
Kwartaal 3 - 2020 

De ontwerpkohieren van de gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan huis verspreiding 
van niet-redactioneel drukwerk voor het dienstjaar 2020 wat betreft kwartaal 3 (van week 27 tot en met week 39) 
worden vastgesteld op 30 artikels voor de som van 10.173,02 en is uitvoerbaar verklaard. 
 

Grondgebiedszaken 

9 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. 

  

10 Weigeren van een omgevingsvergunning voor het opsplitsen van een 
bestaande ééngezinswoning van een wooneenheid naar twee 
wooneenheden op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 2 sectie B 
nr. 88Y, ter plaatse Korpse straat 35 aan Wim Grosemans - 
OMV_2020162741 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
vrijstaande ééngezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens 
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Afd. 1 sectie D nr. 475C3, ter plaatse Sint-Truidersteenweg 185 aan 
Sofie Smeets en Thierry Groven - OMV_2020166526 

Omgeving 

12 Bespreken bezwaarschriften naar aanleiding van een openbaar 
onderzoek over een omgevingsvergunning. 

Dit punt werd verdaagd. 

13 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD VAN 19 APRIL : Wijzigen 
rooilijnplan binnen de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het 
slopen van bestaande constructies, het oprichten van 13 
meergezinswoningen, een ondergrondse parking en het vellen van 
bomen op percelen afdeling 4 sectie A nrs. 311L, 311M, 311N, 311K en 
312D 

Dit punt werd verdaagd. 

14 Kennisname aktename door gemeentelijke omgevingsambtenaar voor 
milieumeldingen februari 2021 

15 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels februari 2021 

16 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
woning en de regularisatie van een achterbouw en garage op een 
perceel met kadastrale gegevens (afd. 3) sectie C 767 C2, ter plaatse 
Sint-Jorislaan 199, aan Didier Hauglustaine - OMV_2020158304 

Milieu 

17 Principiële goedkeuring: actie 'toekomstbomen' en 
ondersteuningsreglement voor duurzamere en meer biodiverse tuinen 

Dit punt werd verdaagd. 

  

Lokale economie 

18 Aanvraag afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor 2021. 

Het schepencollege geeft goedkeuring voor de volgende vijftien afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor 2021: 

• 7 en 14 maart 2021 
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• 11 april 2021 

• 13, 20 en 27 juni 2021 

• 4 juli 2021 

• 5 en 12 september 2021 

• 3 oktober 2021 

• 14, 21 en 28 november 2021 

• 12 en 19 december 2021. 

TD - patrimonium 

19 Goedkeuring onderhoudscontract waterverzachter Cirkel 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan het voorstel van Kinetico Aquacare met onderhoudscontract Platinum 
Promo (nr 03698) en dit voor een maandelijkse kostprijs van 11,50 euro excl. Btw voor 20 jaar. 

Vrije Tijd 

Cultuur 

20 Scheidingswand zaal en toog polyvalente zaal De Markthallen 

Het schepencollege gaat akkoord om de bestaande verouderde en slecht functionerende scheidingswand te 
vervangen door houten vouwwanden en hiervoor een prijsbevraging op te starten. 

Personeel 

21 Principiële instemming toekenning dienstvrijstelling voor vaccinatie ter 
bescherming van het coronavirus. 

Dit punt werd verdaagd. 

22 Bespreking toekenning vergoeding voor corona-thuiswerk voor 
personeel gemeente en OCMW 

Dit punt werd verdaagd. 

23 Bepaling standpunt invoering mandaatstelsel en invulling functie 
afdelingshoofd welzijn ter voorbereiding overleg met vakbond 

Dit punt werd verdaagd. 

Meldingen 

24 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

25 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 
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26 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 

 


