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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 25 mei 2021 
 
Toepassing van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Goedkeuring van het verslag van de voorgaande zitting. 
 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Bestelaanvragen voor goedkeuring door het college. 
 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Aanrekeningen voor goedkeuring door het college. 
 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

4 Organiseren van een administratieve lus met een tweede openbaar 
onderzoek voor aanvraag van een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een tuinbouwloods met ruimte voor seizoenarbeiders, het 
aanleggen van verhardingen en van een infiltratie- en 
buffervoorziening en het rooien van een boom op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 2, sectie B, nrs. 328C2, 328E2, 328H2, 
328K2 en 328L2, ter plaatse Peetersstraat zn. 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 
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Er wordt goedkeuring gevraagd aan het college voor het organiseren van een administratieve lus, een nieuw 
openbaar onderzoek en opnieuw inwinnen van adviezen, voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een tuinbouwloods met ruimte voor seizoenarbeiders, het aanleggen van verhardingen en van een 
infiltratie- en buffervoorziening en het rooien van een boom op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2, 
sectie B, nrs. 328C2, 328E2, 328H2, 328K2 en 328L2, ter plaatse Peetersstraat zn in Herk-de-Stad. 
 

Milieu 

5 Deelname vanaf 2022 aan project Tuinrangers 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Er wordt toelating gevraagd aan het college om deel te nemen aan het project Tuinrangers vanaf het voorjaar 2022 
voor een periode van 2 jaar. 
 

Beleid 

6 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 2021: Bekrachtiging 
besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst/het 
addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid 
houdende het opnemen van complementaire engagementen in het 
kader van het door het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 
gewijzigde besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot 
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 
versterken. 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

De gemeenteraad wordt gevraagd om het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 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 tot en met 31 augustus 2021 en het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst en het 
geactualiseerd afsprakenkader te bekrachtigen. 
 

Staf 

Communicatie 

7 Kandidaten lokale helden Herk-de-Stad: bedrijf in de kijker 3540 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Het college neemt kennis van de kandidaatstelling voor de lokale helden om in de kijker gezet te worden in de 3540 
van september-oktober en maakt hierbij een keuze. 
 

8 Goedkeuring teksten en lay-out Primeur 
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Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Het college wordt gevraagd de ontwerpteksten en lay-out voor de Primeur te aanvaarden en de opdracht te geven 
de advertentie te laten publiceren. 
 

Meldingen 

9 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Ter kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Briefwisseling, verslagen e.a. gericht aan het college ter kennisgeving. 
 

10 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Ter kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Een overzicht van alle vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden ter kennisgeving aan het college. 
 
 
 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Bart Bastijns 
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 
 


