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schepenen 
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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 09 december 2019 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen 

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur 

Verontschuldigd  

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

Het verslag van de voorgaande vergadering werd zonder opmerkingen aanvaard. 
 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege gaat over :  
- Tot de aanvaarding van bestelaanvragen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2019, genummerd van 
2019/1125, waarvoor er geen krediet is voorzien en waarvan de offerte als bijlage werd toegevoegd. 
- Tot de aanvaarding van bestelaanvragen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2019, genummerd van 
2019/1130, waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is en waarvan het verslag van nazicht als 
bijlage werd toegevoegd. 
- Tot de aanvaarding van bestelaanvragen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2019, genummerd 
2019/1134 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening GBB-CBS/0750-01/6143001 (Jeugdhuis - Representatie- en 
receptiekosten & kosten onthaal) geen krediet is voorzien. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen 2019/1104 tot en met 2019/1116 maar met uitzondering 
van  nummer 2019/1110 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
Bestelbon 2019/1110 wordt niet goedgekeurd. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen genummerd van 2019/3902 tot en met 2019/3921. 
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Financiën 

5 Heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers. 

Het schepencollege stelt de lijst 11 van 27 november 2019 van de gemeentebelasting op de heffing op leegstaande 
woningen en/of gebouwen en/of kamers van het 2de en het 3de kwartaal 2019 vast op 10 artikels voor de som van 
19 800,00 euro en zal deze uitvoerbaar verklaren.  
  
  

Grondgebiedszaken 

6 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen 
op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71003 sectie A 
perceel 173H ter plaatse Spoorwegstraat te Herk-de-Stad aan Eddy 
Bortels 

7 Afleveren omgevingsvergunning voor het kappen van bomen op een 
perceel kadastraal gekend onder afdeling 1 sectie A perceel 247V ter 
plaatse gekend als Industrieweg 1506 aan Liesbeth Muls 

8 Afleveren omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande 
constructies en het kappen van bomen op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 3 sectie C perceelnrs 475F, 476G, 476H aan Luke 
Hendrickx 

Omgeving 

9 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels november 2019 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het maandoverzicht van de stedenbouwkundige 
uittreksels van november 2019.  

10 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, Stevoortweg 163, 1 afdeling, sectie B, nr. 648B en 648C 

Milieu 

11 Uitbetaling toelage kleine landschapselementen dienstjaar 2019 
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TD-P 

12 Ter agendering op de gemeenteraad van januari 2020: Goedkeuring 
addendum bij concessieovereenkomst VMM - Gemeente Herk-de-Stad - 
percelen Herk-de-Stad, 3de Afd. Sie A nrs. 273B, 431H, 432E en 427F - 
Beckersvaart . 

TD-U 

13 Buitengewone herstelling betonwegen 2017 : Sint-Jorislaan e.a. - 
Goedkeuring definitieve oplevering - 2017-6291 

Het schepencollege gaat akkoord met de definitieve oplevering van de opdracht 'buitengewone herstelling 
betonwegen 2017 : Sint-Jorislaan e.a.'. 

14 Controle brandkranen 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning 
- 2019-8743 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan de overeenkomst en offerte voor de opdracht 'controle brandkranen 
2020' voor een bedrag van € 5.004,55 excl. btw of € 6.055,51 incl. 21% btw. 

 

15 Uitleendienst - geluidsinstallatie - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunning - 2019-8748 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan de technische beschrijving met nr. 2019-8748 en de raming voor de 
opdracht 'Uitleendienst - geluidsinstallatie'. De raming bedraagt € 6.000,00 excl. btw of € 7.260,00 incl. 21% btw. 

Mobiliteit 

16 Goedkeuring van het tijdelijke politiereglement voor de regeling van 
het verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid tijdens de 
kerstshopping op zondag 15 december 2019 in Herk-de-Stad centrum. 

Op zondag 15 december 2019 vanaf 12 tot 19 uur wordt de Zoutbrugstraat ter hoogte van de kerk 
verkeersvrijgemaakt. Het verkeer wordt omgeleid via het Wendelenplein en de Sint-Maartenstraat. 

Vrije Tijd 

17 Subsidieverdeling kwaliteitsvolle sportclubs werkjaar 2018-2019 

18 Nieuwjaarsreceptie voor een aantal vrijwilligers van het 
dienstencentrum in samenwerking met de Sint - Martinusscholen. 

Het schepencollege voorziet een tussenkomst van 6 euro per vrijwilliger voor deelname aan de nieuwjaarsreceptie 
georganiseerd door leerlingen van de St.-Martinusscholen; 
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19 Ondertekening Charter Gezonde Gemeente 

Het schepencollege stemt in om het charter 'Gezonde te vernieuwen voor de periode 2019-2024 en de 
burgemeester de opdracht te geven dit charter te ondertekenen. 

Jeugd 

20 Organisatie tieneraanbod in jeugdhuis XL 

Het schepencollege stemt in met de opstart van een tienerwerking in jeugdhuis XL gericht op tieners van 12 t.e.m. 
14 jaar. à rato van één bijeenkomst per maand op woensdagnamiddag. 
  

21 Fuifaanvraag X-Mos Sint-Martinusschool Herk-de-Stad - Jeugdhuis XL 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van X-Mos Sint-Martinusscholen, een fuif in Jeugdhuis XL, 
Ridderstraat 6, 3540 Herk-de-Stad te Herk-de-Stad op 17 januari 2019 vanaf 21:00 uur tot 03:00 uur en een 
afwijking hiervoor te verlenen volgens art. 6.7.3 §3 van VLAREM  I voor een muziekactiviteit met een maximaal 
geluidsniveau > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

22 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten 

Het schepencollege verleent toestemming aan de dienst burgerzaken voor het afleveren van een personenlijst van 
de kinderen geboren vanaf januari 2016 tot heden aan XXX. 

23 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten 

Het schepencollege verleent toestemming aan de dienst burgerzaken voor het afleveren van een personenlijst van 
de 75-jarigen en jubilarissen in 2020 wonende te Schakkebroek aan XXX. 

24 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

Beleid 

AGB 

25 Evaluatie beheersovereenkomst Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) 

Het schepencollege neemt kennis van de evaluatie van de beheersovereenkomst en op basis van deze evaluatie de 
beheersovereenkomst op basis van de vaststellingen te herwerken en de realisatie met het AGB te intensifiëren. 
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26 Goedkeuring beheersovereenkomst Autonoom Gemeentebedrijf 2020-
2026 

Het schepencollege keurt het aangepaste ontwerp van beheersovereenkomst goed en zal dit na goedkeuring door 
de Raad van Bestuur voorleggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring. 
 

Staf 

27 Kennisname arrest Hof van Beroep van Antwerpen inzake AGB Herk-
de-Stad t./ Belgische Staat en standpuntbepaling inzake voorziening in 
cassatie 

Het schepencollege neemt kennis van het arrest en het commentaar en advies van de raadsman de heer 
Vandebergh en adviseert het AGB Herk-de-Stad over te gaan tot het raadplegen van een raadsman bij het Hof van 
Cassatie met het oog op het bekomen van een advies betreffende een voorziening in cassatie. 

Communicatie 

28 Infogids 2020 

Het schepencollege neemt kennis van de voorlopige teksten en de lay-out voor de Infogids.  
  

Secretariaat 

29 Verslag kerkraad 

Dit punt werd verdaagd. 

30 Annulatie kienspelvergunning. 

31 Kienspelvergunning. 

Voor de organisatie van een kienavond wordt een vergunning verleend mits stipte naleving van de voorwaarden. 

32 Kienspelvergunning in De Markthallen. 

Voor de organisatie van een kienavond wordt een vergunning verleend mits stipte naleving van de voorwaarden. 
 

33 Kienspelvergunningen januari 2020 

Voor de organisatie van acht kienavond(en) wordt een vergunning verleend mits stipte naleving van de 
voorwaarden. 
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34 Viering 25-jarig bestaan NEOS Herk-de-Stad op 12 december 2019. 

Het schepencollege gaat akkoord om, op basis van een ingediende onkostennota, een tussenkomst van 70,00 euro 
in de algemene kosten voor de viering van het 25-jarig bestaan van NEOS Herk-de-Stad op 12 december 2019 in 
De Markthallen toe te kennen. 
  

35 Kwijtschelding van schuld betreffende uitleen van materialen 
straatfeest op 31 augustus 2019. 

Het schepencollege gaat akkoord om ten uitzonderlijke titel éénmalig het aangerekende bedrag van uitleenmateriaal 
voor het straatfeest in de Pannestraat op 31 augustus 2019 kwijt te schelden.  

36 De vraag tot toestemming voor het gebruik van bodycams, dashcams 
en dronecams door de politie voorlopig niet voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

Het schepencollege beslist om de toestemmingsaanvraag van de korpschef, de heer Philip Pirard, voor het gebruik 
van bodycams, dashcams en dronecams op het grondgebied van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad niet voor 
te leggen aan de gemeenteraad voor goedkeuring. 

Personeel 

37 Verbreking arbeidsovereenkomst van een toezichter sporthal met 
ingang van 13 december 2019 

 
Het schepencollege gaat akkoord om de arbeidsovereenkomst met XXX met ingang van 13 december 2019 te 
verbreken mits betaling van de wettelijk voorziene verbrekingsvergoeding. 
  

38 Aanduiding vrijwilliger voor jurering taalspel 'De Schrijfwijzen – Het 
Groot Dictee Heruitgevonden' in de bibliotheek. 

Het schepencollege gaat akkoord om een vergoeding toe te kennen van € 34,71 vaan vrijwilliger XXX voor de 
jurering van het taalspel 'De Schrijfwijzen – Het Groot Dictee Heruitgevonden' op 6 december 2019. 
  

39 Aanstelling expert cultuur&jeugd in contractueel verband met een 
contract voor onbepaalde duur en een prestatieverhouding van 38/38. 

XXX, geslaagd voor het bevorderingsexamen van expert cultuur & jeugd, zal met ingang van 1 januari 2020 
aangeworven worden als expert cultuur & jeugd (niveau Bv) in contractueel verband met een prestatieverhouding 
van 38/38 en met een contract voor onbepaalde duur. 
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40 Uitbreiding prestaties gemachtigd opzichters kruispunt N2-Kapelstraat-
Bosstraat 

Het schepencollege stemt in met de nieuwe regeling waarbij er maximaal ingezet wordt op de hulp aan de lagere 
schoolkinderen door gemachtigde opzichters bij het oversteken aan het kruispunt Steenweg Bosstraat – Kapelstraat 
te Berbroek. 
  

41 Vaststelling individuele jaarwedde toezichter sporthal wegens 
indiensttreding. 

De individuele jaarwedde van XXX, toezichter sporthal bij ons bestuur, vanaf 22 oktober 2019 vast te stellen. 
  

42 Vaststelling individuele jaarwedde technisch beambte openbare 
werken wegens indiensttreding voor onbepaalde duur. 

Dit punt werd verdaagd. 

43 Aanvaarding ontslag medewerker burgerzaken in onderling overleg. 

Het schepencollege stemt in met de beëindiging in onderling overleg van de deeltijdse arbeidsovereenkomst 
(15,2/38) als medewerker burgerzaken van XXX. 
  

44 Tijdelijke bijkomende aanwerving poetspersoneel in afwachting van 
indiensttreding vast personeelslid dienst onderhoud. 

Meldingen 

45 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen en briefwisseling. 

46 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

Het schepencollege neemt kennis van de vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden 
 
 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Waarnemend Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


