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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 26 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 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2021 zonder opmerkingen goed te 
keuren. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd van S/2021/257 tot en 
met S/2021/259, waarvoor er op de jaarbudgetrekening nog geen krediet is voorzien maar op het CBS van 25 
januari 2021 beslist werd om aan deze nieuwe actie een uitgavekrediet van 6.000,00 euro te voorzien. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd van S/2021/260 tot en 
met S/2021/261, van S/2021/263 tot en met S/2021/269, van S/2021/271 tot en met S/2021/284, van S/2021/286 tot 
en met S/2021/287 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2021, genummerd S/2021/285 en 
S/2021/288, waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is en waarvan de verantwoordingsnota als 
bijlage wordt toegevoegd. 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/4006 tot en met S/2020/4008. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2021, genummerd 
van S/2021/1012 tot en met S/2021/1082. 
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Financiën 

4 Urnengrafconcessie 

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

5 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schakkebroek, wordt 
toegestaan voor begraving van wijlen XXX; 

 6 Grafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een grafkuil 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; 
 

7 Opdracht tot doorfacturatie aan Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-
Stad (AGB) 

Het schepencollege gaat akkoord om de dienst Financiën de opdracht te geven volgende facturatie aan het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad (AGB) uit te voeren: 
- Terugvordering personeelskost 2020: 27 086,95 EUR. 
  

8 Opdracht tot doorfacturatie aan Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-
Stad (AGB) 
Toezichters 

Het schepencollege gaat akkoord om de dienst Financiën de opdracht te geven volgende facturatie  – met name 
'toezicht van 2020' - aan het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad (AGB) uit te voeren: 
- Terugvordering personeelskost toezichters 2020 ten bedrage van 73 625,20 Euro. 
  

Grondgebiedszaken 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
afdak voor bijenkasten op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 1 sectie C nr 69M, ter plaatse gelegen tussen de 
Pikkeleerstraat en de Sint-Truidersteenweg zn aan gemeente Herk-de-
Stad - OMV_2021032051 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
woning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nrs 
120D, 123P en 123R, ter plaatse Oppum 18 aan Cuypers Steven en 
Stuyck Tineke - OMV_2021010443 
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11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van 
bijgebouwen en aanbouwen en verkavelen in 1 lot voor open 
bebouwing op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 2 sectie B nr. 
22G2 en 22H2, ter plaatse Korpse straat 25 en 27 aan Anna Cox, 
Emilienne Swijsen en Rony Mullens - OMV_2020165300 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de afbraak van de 
bestaande gebouwen en het bouwen van 13 meergezinswoningen op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 4 sectie A nrs 311K, 
311L, 311M, 311N en 312D, ter plaatse Grotestraat 42 en 44 aan 
Moermans Gert - OMV_2020169385 

Omgeving 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor grondwaterwinning voor 
de irrigatie van een fruitplantage van ca. 1 hectare met een max. van 
1.300 m³/jaar of max. 120 m³/dag op een perceel met kadastrale 
gegevens (afd. 1) sectie D 505 A, ter plaatse , aan Laurens Lammens - 
OMV_2020173412 

  

14 Kennisname aktename door gemeentelijke omgevingsambtenaar voor 
milieumeldingen maart 2021 

15 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, Sint-Jansstraat 10, 3 afdeling, sectie B, nr. 233W 

Er worden geen opmerkingen gemaakt betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter plaatse 
Sint-Jansstraat 10, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 3 afdeling, sectie B, nr. 233W, groot 
volgens meting respectievelijk 9 m² voor lot 1, zoals vermeld op het opmetingsplan van landmeter-expert Denise 
Ballet dd. 05 oktober 2020, bijgewerkt 14 januari 2021. 
  

16 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, Nieuwstraat 44, 2 afdeling, sectie A, nr. 544R 

Het schepencollege maakt volgende opmerkingen betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter 
plaatse Nieuwstraat 44, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 2 afdeling, sectie A, nr. 544R, 
groot volgens meting respectievelijk 408 m² voor lot 4, 294 m² voor lot 5 en 302 m² voor lot 6, zoals vermeld op het 
opmetingsplan van landmeter-expert Denise Ballet dd. 08 mei 2020: 

• De splitsing betreft achtergelegen loten, volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied. Deze loten 
mogen niet ingericht worden als residentiële tuin. 

Deze opmerkingen dienen in de akte opgenomen te worden. 
  

Milieu 
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17 Aanstellen firma voor opruimen percelen Grotestraat  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het aanstellen van de firma Suez, Keizer Karellaan 
587/4 te 1082 Sint-Agatha-Berchem om de opruimingswerkzaamheden uit te voeren op percelen gelegen in de 
Grotestraat. De kosten voor deze werkzaamheden zullen geprefinancierd worden door de gemeente Herk-de-Stad 
en nadien verhaald worden op de eigenaars van de percelen. 
  

Vrije Tijd 

18 Ter agendering op de gemeenteraad van 10 mei 2021: vervanging 
tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor duurzame evenementen 

Dit punt werd verdaagd. 

19 Uitgave in boekvorm van 'Het Herreks woodebukske & Herrekse 
aatdrukkinge, gezegde of vruggere gebruike’ van wijlen Georges 
Niesen 

Het schepencollege gaat akkoord om de dienst erfgoed op vraag van de Erfgoedraad toestemming te geven om 
'Het Herreks woodebukske & Herrekse Aatdrukkinge die ze vruggere gebruike' geschreven door Georges Niesen in 
boekvorm te laten uitgeven. 

Dienstencentrum 

20 Ter agendering op de gemeenteraad van 10 mei 2021: nieuw 
gebruikersreglement Minder Mobiele Centrale Herk-de-Stad 

21 Ter agendering op de gemeenteraad van 10 mei 2021: 
samenwerkingsovereenkomst met Taxistop voor de organisatie van de 
Minder Mobiele Centrale Herk-de-Stad 

Jeugd 

22 Erkenning van jeugdverenigingen als jeugdwerkvorm voor 2021 

Het schepencollege gaat akkoord om de volgende verenigingen als jeugdwerkvorm te erkennen: 
1. Chiro Arika 
2. Chiro St. Amandina 
3. Chiro St. Joris 
4. Scouts en gidsen Donk 
5. KSA Berbroek 
6. Jeugdhuis XL 
7. Stedelijk Jeugdraad 
8. Speelpleinwerking Kameleon 
9. Rock Herk vzw 
10. Jeelobee vzw 
11. Katholieke Maten in Beweging 
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23 Ter agendering op de gemeenteraad van 21 juni 2021: nieuw reglement 
kadervormingssubsidie jeugdverenigingen 

24 Principiële beslissing: heropening Jeugdhuis XL 

Het schepencollege stemt in met een heropening van het terras (zowel voor- als achterzijde) van Jeugdhuis XL 
vanaf zaterdag 8 mei 2021 en vervolgens structureel op vrijdag en zaterdag telkens vanaf 16.00u tot een eventueel 
opgelegd sluitingsuur door de federale overheid; 

Secretariaat 

25 Ter agendering op de gemeenteraad van 10 mei 2021: 
Goedkeuring akte aankoop onroerend goed van het perceel Afd.1 - 
sectie A - nr. 714h/P0000 gelegen Pater Vanwingplein met een 
oppervlakte van 08 a 31 ca. 

Wonen in West-Limburg 

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

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om een erfpachtovereenkomst voor een 
periode van 16 jaar met een optie om de overeenkomst na 10 jaar te beëindigen af te sluiten met de Kantonnale 
Bouwmaatschappij van Beringen. 

27 Aanvraag vrijstelling leegstand wegens overmacht VOL 210 

Het College van Burgemeester en Schepenen kent geen vrijstelling wegens overmacht toe. 

WWL 

28 Bezwaar tegen leegstandsheffing VOL 88 

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

29 Bezwaar tegen verwaarlozingsheffing - VW2018-0001 

Dit punt werd verdaagd. 

Personeel 

30 Vaststelling individuele jaarwedde technisch beambte groendienst 
wegens indiensttreding (J.S.) 
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31 Vaststelling individuele jaarwedde technisch beambte groendienst 
wegens indiensttreding (A.S.) 

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

Meldingen 

33 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

34 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

35 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. 

De voorzitter van de gemeenteraad brengt ter kennis van het College dat de gemeenteraad van Herk-de-Stad zal 
bijeengeroepen worden op maandag 10 mei 2021 om 20 uur, waarbij conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
Toelichting 
1. Toelichting jaarverslag Politie LRH - Herk-de-Stad 2019 + 2020 door de korpschef 
Vorig verslag 
2. Goedkeuring vorig verslag. 
Financiën 
3. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest voor het aanslagjaar 2022. 
Grondgebiedszaken 
4. Belasting op het vaststellen van overtredingen inzake privéwaterafvoer aanslagjaren 2021-2025. 
Vrije Tijd 
5. Ondersteuning erkenningsaanvraag 2022-2027 van Logo bij de Vlaamse overheid. 
6. Nieuw gebruikersreglement Minder Mobiele Centrale Herk-de-Stad. 
7. Samenwerkingsovereenkomst met Taxistop voor de organisatie van de Minder Mobiele Centrale Herk-de-Stad. 
Staf 
8. Engagementsverklaring 1sgezind. 
9. 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'. 
10. Goedkeuring akte aankoop onroerend goed van het perceel Afd.1 - sectie A - nr. 714h/P0000 gelegen Pater 
Vanwingplein met een oppervlakte van 08 a 31 ca. 
11. Fluvius Limburg. Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 30 juni 2021. Goedkeuring agenda en 
vaststelling van het mandaat. 
Personeel 
12. Aanstelling plaatsvervangend financieel directeur wanneer de financieel directeur verhinderd of afwezig is. 
Kennisname 
13. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
14. Kennisname briefwisseling. 

36 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 
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37 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 

 


