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HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2021 worden mits een kleine 
aanpassing goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd van S/2021/169 tot en 
met S/2021/175 en van S/2021/177 tot en met S/2021/179 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende 
krediet is. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/165, waarvoor er 
op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is en waarvan de verantwoordingsnota werd toegevoegd. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/176, waarvoor er 
op de jaarbudgetrekening nog geen krediet is voorzien maar het schepencollege beslist heeft om aan deze nieuwe 
actie een uitgavekrediet van 6.000,00 euro te voorzien. 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/627 tot en met S/2021/635. 

Financiën 

4 Heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers. 

De ontwerpkohier, lijst 15 van 8 maart 2021, van de gemeentebelasting op de heffing op leegstaande woningen 
en/of gebouwen en/of kamers van het 4de kwartaal 2020 wordt vastgesteld op 4 artikels voor de som van 8 800,00 
euro en uitvoerbaar verklaard. 
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5 Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de 
Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde 
woningen. 

De ontwerpkohier, lijst 5 van 26 november 2020, van de gemeentebelasting op de heffing op ongeschikte en 
onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde 
woningen van het 3de kwartaal 2020 wordt vastgesteld op 1 artikel voor de som van 4 400,00 euro en uitvoerbaar 
verklaard. 

 

6 Opvolging budgetten: Uitvoeringscijfers 2021 rapportering - stand 
10/03/2021 

Het schepencollege neemt akte van de uitvoeringscijfers met betrekking tot het budget 2021 (stand per 10/03/2021). 

Grondgebiedszaken 

7 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. 

  

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
ééngezinswoning en het kappen van één loofboom op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nr 954M4, ter plaatse 
Terbermenweg 101 aan Smeets Kenny - OMV_2020168995 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen in 1 lot 
voor open bebouwing en 1 lot voor halfopen bebouwing op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nrs 689K en 688E2, ter 
plaatse Schopstraat zn aan Reekmans Valère en Gelade Monique - 
OMV_2020145832 

10 Weigeren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen in 1 lot 
voor open bebouwing en een bestaande woning op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 3 sectie C nrs 620S en 623T, ter plaatse 
Stapstraat 4 aan Dusen Ferdi en Buekers Domien - OMV_2020149245 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
woning op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 sectie C nr. 
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137Z, ter plaatse Houwijkerstraat 54 aan An Boesmans en Melvin 
Willems - OMV_2020173923 

  

Omgeving 

12 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 

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

14 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, Kleine Hoolstraat 8 en 10, 1 afdeling, sectie C, nr. 83W2 en 83V2 

Het schepencollege maakt volgende opmerkingen, en dienen opgenomen te worden in de akte, betreffende de 
voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter plaatse Kleine Hoolstraat 8 en 10, 3540 Herk-de-Stad, 
gekadastreerd volgens het kadaster 1 afdeling, sectie C, nr. 83W2 en 83V2, groot volgens meting respectievelijk 31 
m² voor lot 1 en 53 m² voor lot 2, zoals vermeld op het opmetingsplan van landmeter-expert Dirk Arnauts dd. 15 
januari 2021: 

• De voorgestelde wijziging van de perceelsconfiguratie betreft een wijziging van een van de perceelsgrenzen 
van een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling. Dit kan enkel via een omgevingsvergunning voor 
bijstelling van de verkaveling. 

  

Milieu 

15 Deelname aan Earth Hour 

Het schepencollege gaat akkoord met deelname aan de actie Earth Hour op 27 maart 2021 en deze actie kenbaar 
te maken via de nieuwsflits en Facebook; 
 

TD - patrimonium 

16 Ter agendering op de gemeenteraad van 19 april 2021 : 
Principiële goedkeuring van de opstart van de procedure tot openbare 
verkoop het perceel projectgrond 1 ste Afd. Sie A nr. 252R8, gelegen 
tussen de nieuwe buitenschoolse kinderopvang en de woning 
Lazerijstraat 30 
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Vrije Tijd 

Dienstencentrum 

17 Creatie van een gelukswandeling geïntegreerd in de 10.000 stappen-
route 

Het schepencollege stemt in met de creatie van een gelukswandeling, geïntegreerd binnen de nieuwe 10.000 
stappenroute, en met de aanpak om de verschillende wandelinitiatieven zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen 
met als doel de creatie van een basiswandeling van 10.000 stappen (ca. 7km) waarop in de volgende jaren andere 
routes kunnen worden gekoppeld en die geleidelijk aan kan worden verrijkt met allerlei oefeningen in het kader van 
zowel fysieke als mentale gezondheid. 

Cultuur 

18 Ter agendering op de gemeenteraad van 19 april 2021: opheffing 
reglement intergemeentelijke cultuurcheque 

Jeugd 

19 Bevraging jongeren (10-18 jaar) in corona tijden 

Het schepencollege stemt in met de bevraging rond het welbevinden van kinderen en jongeren. 

Sport 

20 Bewegwijzering loopomlopen in de Harlaz en vertrekkende vanuit de 
Harlaz. 

Het schepencollege stemt in met de realisatie van een duurzame bewegwijzering (met houten palen en kunststoffen 
plaatjes) van 3 routes in de Harlaz met afstanden van 1000 m, 800 m en 400 m en 3 routes buiten de Harlaz met 
vertrek en aankomst in de Harlaz met afstanden van 3000 m, 5000 m en 7000 m. 

Staf 

Communicatie 

21 Communicatieplan i.f.v. verhuis diensten naar NAC 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het communicatieplan rond de verhuis van de 
gemeente- en OCMW-diensten naar het NAC.  
  

22 Bewegingsparcours in het Olmenhof 

Het schepencollege geeft de dienst Communicatie de opdracht infopanelen en QR-codes te ontwikkelen voor het 
Bewegingsparcours van Tienerschool Herx en de wandeling in samenwerking met de Sint-Martinusscholen en het 
revalidatiecentrum Jessa Ziekenhuis Campus Ursula. 

Projecten 
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23 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. 

Het schepencollege gaat principieel akkoord om het papieren archief te behouden en zelf te stockeren als papieren 
archief en dit binnen het nieuwe administratief centrum. 
Het schepencollege gaat ook principieel akkoord dat het (reeds bestaande) digitale archief, een digitaal archief blijft. 

Secretariaat 

24 Opzeg samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Lummen en 
gemeente Herk-de-Stad betreffende de ondersteuning van de dienst 
omgeving inzake milieudossiers 

Het schepencollege gaat akkoord met de opzeg van de samenwerkingsovereenkomst tussen Lummen en Herk-de-
Stad betreffende de ondersteuning van de dienst omgeving inzake milieudossiers van de gemeente Lummen met 
ingang van 1 april 2021. 

Wonen in West-Limburg 

25 Lokale woontoets: IKB Dokter Vanweddingenlaan 11-13-15 

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het project past in het resterend contingent van het BSO.  
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het project past in het gemeentelijk beleid, op basis van 
de gemeentelijke beleidsvisie rond sociaal wonen zoals opgenomen in het gemeentelijk woonbeleidsplan.  
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan Wonen in West-Limburg om de projectfiche op het 
projectportaal van VMSW aan te vullen en de resultaten van de lokale woontoets maximaal 30 dagen na het LWO  
in te voeren. Wonen in West-Limburg brengt de initiatiefnemer op de hoogte van het resultaat van de lokale 
woontoets. 

Personeel 

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

27 Vaststelling individuele jaarwedde medewerker bibliotheek wegens 
indiensttreding. 

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

Dit punt werd verdaagd. 

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

30 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

31 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

32 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 

 


