
      
 
 
 
 

  1 

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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 08 april 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 

 

Beleid 

1 Ter agendering op de gemeenteraad van april 2021: Besluit tot 
goedkeuring van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst, 
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het 
opnemen van complementaire engagementen in het kader van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot verdere 
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 
versterken. 

. 

Meldingen 

2 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. 
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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 
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. 
Staf 
12. Besluit tot goedkeuring van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap 
Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot verdere toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de 
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 
 
13. Aanduiding effectief afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Schulens meer in opvolging van een 
ontslagnemend raadslid. 
14. Aanduiding effectief afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Haspengouw en 
Voeren in opvolging van een ontslagnemend raadslid. 
15. Aanduiding effectief en plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergaderingen van De Watergroep in 
opvolging van een ontslagnemend raadslid. 
16. Aanduiding plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Watering Schakkebroek en 
Terbermen in opvolging van een ontslagnemend raadslid. 
17. Aanduiding plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Fluvius o.v. in opvolging van 
een ontslagnemend raadslid. 
18. Fluvius o.v. Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 26 mei 2021. Goedkeuring agenda en vaststelling 
van het mandaat. 
Kennisname 
19. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
20. Kennisname briefwisseling. 
 
 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Bart Bastijns 
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


