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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 22 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 welzijn op de werkvloer 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 15 maart 2021 worden mits een 
aanpassing goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/149, waarvan het 
verslag van nazicht werd toegevoegd, waarvoor er op de jaarbudgetrekening onvoldoende krediet is maar waarvoor 
er door de financieel directeur een gunstig visum wordt gegeven. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd van S/2021/180 tot en 
met S/2021/189 en van S/2021/191 tot en met S/2021/193 en van S/2021/195 tot en met S/2021/200 en waarvoor 
er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/190 en 
S/2021/194, waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is en waarvan de verantwoordingsnota werd 
toegevoegd. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/4000 tot en met S/2020/4001. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/640 tot en met S/2021/642. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/18 tot en met S/2021/21. 
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Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/26, S/2021/28 en S/2021/29. 

Financiën 

5 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan 
huis verspreiding van niet-redactioneel drukwerk.  
Kwartaal kw 4 - 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 4 (van week 40 tot en met week 53) 
worden vastgesteld op 35 artikels voor de som van 15.812,18 en uitvoerbaar verklaard. 

Grondgebiedszaken 

6 Stilzwijgende weigering 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 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een 
meergezinswoning met kelder en wijziging van de indeling van het 
gelijkvloers op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie 
A nr 602T, ter plaatse Dokter Vanweddingenlaan 37 aan Breels Tom - 
OMV_2020179440 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
carport met overdekte tuinberging op een perceel met kadastrale 
gegevens Afd. 3 sectie C nr. 604V2, ter plaatse Manestraat 52 aan 
Vanderaerden Evelien - OMV_2020169804 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie en 
uitbreiding van een bestaande eengezinswoning, de afbraak van een 
houten terras en het plaatsen van een carport op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 3 sectie C nr 264H, ter plaatse 
Donderveldstraat 20 aan Hessels Michaël en Goedhuys Loes - 
OMV_2020105421 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel met raam op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 
sectie A nr. 566M, ter plaatse Oude straat 18 aan Bert Willems - 
OMV_2020173854 
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11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
vrijstaande woning op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 
sectie A nr. 422G, ter plaatse Stevoortweg 74 aan Steve Hansen en 
Jorina Nickmans - OMV_2020174846 

  

12 Kennisname van een beslissing van de deputatie in verband met de 
weigering van een omgevingsvergunning aan de heer Kurt Vanerum 
namens de heer Willy Polaris, voor het verkavelen van een grond in 
twee loten voor open bebouwing op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 3, sectie C, nr 700H en 700E, ter plaatse Heerlestraat 
22 - OMV_2020012475 

Omgeving 

13 Bevestiging van een verleend advies in functie van het beroep tegen 
het afleveren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van 
de uitbreiding van een loods op een perceel met kadastrale gegevens 
(afd. 4) sectie B 201 K, ter plaatse Bosstraat 63, aan Elke Van 
Oudenhove - OMV_2020127555 

TD - openbare werken 

14 Principiële goedkeuring aanleg fietspaden 'Wegenis en Riolering 
Rummenweg' – toestemming aanduiding Anteagroup, Kempische 
Steenweg 293 bus 32, 3500 Hasselt tot uitwerking ontwerp 

Het schepencollege gaat principieel akkoord met de aanleg van fietspaden langs de Rummenweg. 
  

TD - patrimonium 

15 Nieuw stadhuis - goedkeuring bestek & plannen voor delen HVAC, 
Elektro, PV & bouwwerken en dakwerken 

Het schepencollege gaat akkoord met de toevoeging van een extra scheidingswand in de nieuwe bureelruimten van 
het OCMW in het nieuw stadhuis. 
Het schepencollege gaat akkoord met de voorgestelde plannen en bestekteksten, opgemaakt voor aanbesteding 
van het gedeelte 'HVAC' (verwarming, koeling, verluchting en sanitair) door Fluvius, kaderend binnen het project 
'nieuw stadhuis'. 
Het schepencollege gaat akkoord met de voorgestelde plannen en bestekteksten, opgemaakt voor aanbesteding 
van het gedeelte 'elektro' door Fluvius, kaderend binnen het project 'nieuw stadhuis'. 
Het schepencollege gaat akkoord met de voorgestelde plannen en bestekteksten, opgemaakt voor aanbesteding 
van het gedeelte 'bouwwerken' door Fluvius, kaderend binnen het project 'nieuw stadhuis'. 
Het schepencollege gaat akkoord met de voorgestelde plannen en bestekteksten, opgemaakt voor aanbesteding 
van het gedeelte 'dakwerken' door Fluvius, kaderend binnen het project 'nieuw stadhuis'. 
Het schepencollege gaat akkoord met de voorgestelde plannen en bestekteksten, opgemaakt voor aanbesteding 
van het gedeelte 'PV' (zonnepanelen) door Fluvius, kaderend binnen het project 'nieuw stadhuis'. 
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TD - groen 

16 Onderhoud plantsoenen 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunning - 2020-9592 

Het schepencollege geeft goedkeuring aan het bestek met nr. 2020-9592 en de raming voor de opdracht 
'Onderhoud plantsoenen 2021', opgesteld door de Technische dienst.  

Interne zaken 

Burgerzaken 

17 Schrapping uit het wachtregister van ambtswege 

18 Schrapping uit het vreemdelingenregister van ambtswege 

19 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

20 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

Staf 

Logistiek-preventie 

21 Deelname corona-Impact Monitor Lokale Partijen 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in te tekenen op de tweede meting van 'De Corona 
Impact Monitor Lokale Besturen'. 

Communicatie 

22 Bedeling gemeentelijk infomagazines via verenigingen - uitbetaling 
2020 

Dit agendapunt werd verdaagd. 

Personeel 

23 Aanduiding vrijwilligers voor hulp bij het begeleiden van de activiteiten 
van de dienst jeugd tijdens de paasvakantie 2021. 
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24 Aanvaarding kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure 
voor de aanwerving van een medewerker personeel en de aanleg van 
een werfreserve voor dezelfde functie. 

25 Aanwerving 5 VTE technische beambten groendienst met een contract 
voor bepaalde duur (seizoenarbeiders). 

Meldingen 

26 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

27 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

28 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 

 


