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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 29 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 Wilfried Ramaekers en Axel Van Aeken: 
gebruik van herbruikbare bekers 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 22 maart 2021 worden mits een 
aanpassing goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt  de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd van S/2021/201 tot en 
met S/2021/205 en van S/2021/207 tot en met S/2021/218 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende 
krediet is. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag,  voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/206, 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/2020/4002 en S/2020/4003. 
Het schepencollege aanvaardt  de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/643 tot en met S/2021/673. 
  

Financiën 
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5 Ter agendering op de gemeenteraad van april 2021 : Advies over de 
rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 

6 Ter agendering op de gemeenteraad van april 2021 : Advies over de 
rekening 2020 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad. 

7 Ter agendering op de gemeenteraad van april 2021 : Advies over de 
rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt ontvangen 
Schakkebroek. 

8 Ter agendering op de gemeenteraad van april 2021 : Advies over de 
rekening 2020 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen. 

9 Ter agendering op de gemeenteraad van april 2021 : Advies over de 
rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk 

10 Urnengrafconcessie 

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 
  

11 Urnengrafconcessie 

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

12 Columbariumconcessie 

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

13 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad, wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX 
 
  

14 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. 
  

Grondgebiedszaken 

15 Kennisname van een beslissing van de deputatie in verband met de 
stilzwijgende weigering inzake een aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een 
eengezinswoning aan de heer Louis Vanuytrecht, voor het bouwen van 
een eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
3, sectie A, nr 368B, ter plaatse Slapersstraat zn - OV 2016-064 

16 Kennisname van een beslissing van de deputatie in verband met de 
toekenning van een omgevingsvergunning aan Elean Invest BVBA, 
voor het slopen van 2 bestaande woningen, kappen van bomen, het 
bouwen van 34 appartementen en 2 kantoorruimtes en het aanleggen 
van een buitenruimte gepaard gaande met reliëfwijziging ter plaatse 
Sint-Truidersteenweg 20 en 24 - OMV_2020055841 

17 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de verbouwing van het 
politiegebouw tot gemeentehuis op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 1 sectie A nr 768X, ter plaatse Guldensporenlaan 30 
aan Herk-de-Stad - OMV_2020138140 

  

18 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en 
uitbreiden van een halfopen eengezinswoning op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 3 sectie B nrs 421N en 421P, ter plaatse 
Kerkstraat 56 aan Keibeck Rudi - OMV_2020170271 

  
  
  

19 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 
sectie C nr 255H, ter plaatse Kleine Kruisstraat zn aan Boesmans Leen 
en Ryken Nick - OMV_2020174339 

 
  

20 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
woning tot zorgwoning, het slopen van bijgebouwen en het bouwen 
van een garage op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 
sectie C nr 605G2, ter plaatse Manestraat 66 aan Dirix Ben - 
OMV_2020177137 
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21 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
ééngezinswoning met bijgebouw op een perceel met kadastrale 
gegevens Afd. 1 sectie C nr. 747M ter plaatse Amandinaweg zn. aan 
Ivan Mechin en Maggy Starck - OMV_202135673 

Omgeving 

22 Ter agendering op de gemeenteraad van 19 april 2021: Voorlopige 
vaststelling nieuwe rooilijn naar aanleiding van gratis grondafstand 
voor inlijving bij het openbaar domein na verkaveling met gemeentelijk 
dossiernummer 201900075 (OMV_2019027013) op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 3 sectie C nr. 435G, ter plaatse 
Hoogstraat 21, goedgekeurd dd. 12/08/2019 

23 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het schilderen van de 
zij- en voorgevel op een perceel met kadastrale gegevens (afd. 2) 
sectie A 365 E2, ter plaatse Grote Baan 78, aan Frank Vannitsen - 
OMV_2021002175 

  

Lokale economie 

24 Bespreking afsluiten centrum op 1 en 2 mei 2021 als steunmaatregel 
voor de Herkse HORECA. 
 
 

Dit besluit kan slechts uitgevoerd kan worden wanneer de federale overheid, de Vlaamse overheid, de provinciale 
overheid en het Nationaal Veiligheidscomité  de machtiging en de toestemming hebben verleend tot heropening van 
de Horeca op 1 mei 2021. 

25 Aanvraag standplaats frituurwagen aan de Amandinazaal te 
Schakkebroek. 

Het schepencollege geeft geen toestemming. 

TD - openbare werken 

26 Ter agendering op de gemeenteraad van 19 april 2021 : Onderhoud 
wegen in asfalt 2021 (Vogelzangstraat e.a.) - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2021-10009 

 

TD - patrimonium 
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27 Voorlopige vaststelling rooilijnplan Kiezelweg 65 ea – afschaffing deel 
voetweg nr. 28 uit de Atlas der Buurtwegen ter plaatse zijstraat 
Kiezelweg 

Dit punt werd verdaagd 

  

Vrije Tijd 

28 Princiepsbeslissing gebruik herbruikbare bekers 

 
Het schepencollege stemt in met het voorstel om zowel voor de eigen gemeentelijke evenementen als bij 
evenementen door externe organisatoren gebruik te maken van de  herbruikbare standaard-, cocktail/wijn- en 
jeneverbekers van Limburg.net; 
  

29 Subsidie plaatsing AED-toestel aan Spar Schakkebroek 

Het schepencollege kent een  éénmalige subsidie toe voor de installatie van een publiek toegankelijk AED-toestel 
aan de zaak, de Spar in Schakkebroek. 
Artikel 2. 

Jeugd 

30 Aankoop zomerkalender 2021 

 
Het schepencollege stemt in met de aankoop van 860 kalenders. 

31 Ter agendering op de gemeenteraad van 19 april 2021 : Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021-9972 'leveren en 
plaatsen van skatemateriaal'. 

Sport 

32 Ter agendering op de gemeenteraad van 19 april 2021: toekenning 
investeringssubsidie aan Herk FC voor de aanleg van een 
kunstgrasveld 

Staf 

Communicatie 

33 Goedkeuring teksten en lay-out Primeur 
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Het schepencollege aanvaardt de ontwerpteksten en lay-out voor de Primeur zonder wijzigingen en het 
schepencollege geeft de opdracht de advertentie te laten publiceren. 

 

34 Bedeling gemeentelijk infomagazines via verenigingen - uitbetaling 
2020 

Voor de bedeling van gemeentelijk drukwerk worden de vergoedingen uitbetaald aan de betrokken verenigingen 
voor 2020. 

Projecten 

35 Ter agendering op de gemeenteraad van 10 mei 2021 : Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021-9877 'ordenen, 
schonen en verpakken van archiefstukken gemeente en OCMW en 
opstellen inventaris of plaatsingslijsten van verschillende 
archiefbestanden'. 

Wonen in West-Limburg 

36 Bespreking afsluiting erfpachtovereenkomst KBM appartementen 
Servaes Vaesplein 1 tot 6. 

Dit punt werd verdaagd 

 

37 Aanvraag vrijstelling leegstand wegens overmacht VOL 450 

Het College van Burgemeester en Schepenen kent een vrijstelling toe aan alle eigenaars op basis van overmacht 
voor de periode van 1 jaar van 28/01/2021-27/01/2022. 

WWL 

38 Bezwaar tegen verwaarlozingsheffing - VW2018-0003 

Het College van Burgemeester en Schepenen van Herk-de-Stad acht het bezwaarschrift ongegrond. 
  

39 Bezwaar tegen verwaarlozingsheffing - VW2018-0001 

Dit punt werd verdaagd 

Personeel 

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

Dit punt werd verdaagd 
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41 Aanstelling deskundige personeel in contractueel verband met een 
contract voor onbepaalde duur en een prestatieverhouding van 38/38. 

42 Aanstelling deskundige ICT in contractueel verband met een contract 
voor onbepaalde duur en een prestatieverhouding van 38/38. 

  

43 Principiële instemming doorlopen traject om te komen tot een 
flexibelere werktijdregeling voor het (administratief) personeel van 
gemeente en OCMW. 

Dit punt werd verdaagd 

Meldingen 

44 Kennisgeving van bijeenroeping van de gemeenteraad en vaststelling 
van de dagorde van de gemeenteraad door de voorzitter van de 
gemeenteraad en eventuele toevoeging van dagordepunten door het 
College van Burgemeester en Schepenen. 

Feiten en context 

Overwegende dat op basis van artikel 19 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 de voorzitter van de 
gemeenteraad bevoegd is om de gemeenteraad samen te roepen en de agenda van de gemeenteraad op te 
stellen; 
  
Overwegende dat op basis van artikel 19 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 worden punten van 
het college toegevoegd aan de dagorde van de gemeenteraad; 
  
 

Beslissing 

De voorzitter van de gemeenteraad brengt ter kennis van het College dat de gemeenteraad van Herk-de-Stad zal 
bijeengeroepen worden op maandag 19 april 2021 om 20 uur, waarbij conform art. 20 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
Vorig verslag 
1. Goedkeuring vorig verslag. 
Dienst Financiën 
2. Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad. 
3. Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt ontvangen Schakkebroek. 
4. Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen. 
5. Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk. 
6. Advies over de rekening 2020 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 
Grondgebiedszaken 
 
7. Voorlopige vaststelling nieuwe rooilijn naar aanleiding van gratis grondafstand voor inlijving bij het openbaar 
domein na verkaveling met gemeentelijk dossiernummer 201900075 (OMV_2019027013) op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 3 sectie C nr. 435G, ter plaatse Hoogstraat 21, goedgekeurd dd. 12/08/2019 
 
8. Onderhoud wegen in asfalt 2021 (Vogelzangstraat e.a.) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2021-
10009. 
Vrije tijd 
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9. Opheffing reglement intergemeentelijke cultuurcheque. 
10. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021-9972 'leveren en plaatsen van 
skatemateriaal'. 
11. Toekenning investeringssubsidie aan Herk FC voor de aanleg van een kunstgrasveld. 
 
Secretariaat 
12. Aanduiding effectief afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Schulens meer in opvolging van een 
ontslagnemend raadslid. 
13. Aanduiding effectief afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Haspengouw en 
Voeren in opvolging van een ontslagnemend raadslid. 
14. Aanduiding effectief en plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergaderingen van De Watergroep in 
opvolging van een ontslagnemend raadslid. 
15. Aanduiding plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Watering Schakkebroek en 
Terbermen in opvolging van een ontslagnemend raadslid. 
16. Aanduiding plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Fluvius o.v. in opvolging van 
een ontslagnemend raadslid. 
17. Fluvius o.v. Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 26 mei 2021. Goedkeuring agenda en vaststelling 
van het mandaat. 
Kennisname 
18. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
19. Kennisname briefwisseling. 

45 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

46 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

  
 

47 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 

 


