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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 19 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 

Allerlei 

1 16u: Overleg De Misttrekkers ivm oppompen grondwater. 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd van S/2021/251 tot en 
met S/2021/256 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
Het schepencollege aanvaardt niet de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/250, waarvoor 
er op de jaarbudgetrekening 2021/GBB/0705-00/2300000/STAD/CBS/IP-38 (Gemeenschapscentrum -Installaties, 
machines en uitrusting - technisch materieel) geen krediet is voorzien, krediet is pas in 2022 voorzien, en waarvan 
de verantwoordingsnota en studie als bijlage worden toegevoegd. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/873 en van S/2021/921 tot en met S/2021/1001. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/25 en S/2021/26. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/39 tot en met S/2021/188. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekening, geboekt via journaal VK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
S/2021/5503. 
  

Financiën 
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5 Verslag kerkraad Schulen 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Sint-Jan-de-Doper 
Schulen van 24 maart 2021. 

6 Urnengrafconcessie 

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

7 Opvolging budgetten: Uitvoeringscijfers 2021 rapportering - stand 
12/04/2021 

Er wordt akte genomen van de uitvoeringscijfers met betrekking tot het budget 2021 (stand per 12/04/2021).  

Grondgebiedszaken 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
ééngezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 
sectie C nr 696M, ter plaatse Schopstraat 44 aan Thomas Tibo en 
Strauven Demi - OMV_2020169626 

Omgeving 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
vrijstaande woning, het kappen van bomen en het slopen van een 
vergunde garage en herbouwen van een garage/carport op een perceel 
met kadastrale gegevens (afd. 3) sectie C 133 C, ter plaatse Reyerstraat 
26, aan Björn Lambrechts - OMV_2020160100 

Milieu 

10 Klimaatbomenproject 'Ruimte voor Bomen' 2021 

Het schepencollege keurt het voorstel van de dienst Leefmilieu betreffende de aanvraagfiche bomen 2021 met de 
gekozen boomsoorten en locaties goed en geeft de Dienst Leefmilieu en de Technische Dienst Uitvoering de 
opdracht om deze actie verder af te werken. 

11 Ter agendering voor de gemeenteraad van mei -  
Belasting op het vaststellen van overtredingen inzake privéwaterafvoer 
aanslagjaren 2021-2025 

Lokale economie 
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12 Bespreking codex politieverordeningen van stad Hasselt en 
bespreking in hoeverre deze toepasbaar zijn binnen het grondgebied 
van Herk-de-Stad. 

Dit punt werd verdaagd. 

13 Kennisname tijdstippen van aanwezigheid en herhaaldelijk (wekelijks) 
te laat komen op de woensdagnamiddagmarkt van Herk-de-Stad en 
gevolggeving hieraan door de marktkramer. 

Het schepencollege neemt kennis van de tijdstippen, van de aanwezigheid en het herhaaldelijk (wekelijks) te laat 
komen op de woensdagnamiddagmarkt van een marktkramer. 

14 Goedkeuring wijziging datum afsluiten centrum op 1 en 2 mei 2021 
naar 8 en 9 mei 2021 als steunmaatregel voor de Herkse HORECA. 

Het schepencollege gaat akkoord om de data met betrekking tot de bespreking van het afsluiten centrum op 1 en 2 
mei 2021 te wijzigen naar 8 en 9 mei 2021 tenzij de Nationale Veiligheidsraad of de federale regering nieuwe Covid-
19 maatregelen afkondigt. In dat geval wordt 8 en 9 mei 2021 gewijzigd naar het eerste weekend dat direct volgt op 
de opening van de horeca of het weekend van de opening van de horeca zelf als dit een weekend is  
De andere vermeldingen in het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 maart 2021 met 
betrekking tot de bespreking van het afsluiten centrum op 1 en 2 mei 2021 blijven van kracht. 

Vrije Tijd 

15 Goedkeuring actieplan 2021-2025 preventief gezondheidsbeleid ELZ 
Herkenrode 

Het actieplan 2021-2025 'Gezonde burgers in een gezonde gemeente' van ELZ Herkenrode wordt goedgekeurd. 

16 Verzending brochure ' blijf gezond' in het kader van de strijd tegen de 
eenzaamheid bij 75-plussers wegens Covid-19 

Dit punt werd verdaagd. 

17 Ter agendering op de gemeenteraad van 10 mei 2021: ondersteuning 
erkenningsaanvraag 2022-2027 van Logo Limburg vzw bij de Vlaamse 
overheid 

Jeugd 

18 Fruitsappenfuif digitale versie 

Het schepencollege verleent toestemming voor de organisatie van een online fruitsappenfuif op vrijdag 25 juni 2021 
onder bepaalde voorwaarden. 

 

Staf 
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Communicatie 

19 Goedkeuring teksten en lay-out 3540 

De ontwerpteksten voor de 3540 worden zonder wijzigingen aanvaard en het schepencollege geeft de opdracht 
voor het drukken van 6.000 exemplaren en het verspreiden van de 3540. 

20 Goedkeuring teksten en lay-out Primeur 

De ontwerpteksten en lay-out voor de Primeur worden zonder wijzigingen aanvaard en het schepencollege geeft de 
opdracht de advertentie te laten publiceren. 

Personeel 

21 Ter agendering op de gemeenteraad van 10 mei 2021: 
Aanstelling plaatsvervangend financieel directeur wanneer de 
financieel directeur verhinderd of afwezig is. 

22 Aanduiding vrijwilligster voor begeleiding activiteiten in het 
dienstencentrum ‘De Cirkel’. 

23 Kennisname nota dienst personeel  m.b.t. inbreuken regelgeving – 
bepaling sanctie 

Meldingen 

24 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

25 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

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 

 


