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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 12 oktober 2020 
 

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 

Guido Ector, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 2020 worden mits een kleine 
aanpassing goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Guido Ector, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvraag genummerd S/2020/653 en S/2020/664. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van S/2020/630 tot en met S/2020/648.  

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van S/2020/2540 tot en 
met S/2020/2611, de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2, genummerd van S/2020/53 tot en met S/2020/56 en 
de aanrekeningen, geboekt via divers journaal, genummerd van S/2020/311 tot en met S/2020/319; 
 
 
 

Financiën 
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5 Belasting op het ontbreken, niet aanleggen of niet behouden van 
parkeerplaatsen. 

De belasting op het ontbreken, niet aanleggen of niet behouden van parkeerplaatsen wordt vastgesteld op 1 artikel 
voor de som van 25.000 euro. Aan de financieel directeur wordt de opdracht gegeven deze belasting te innen. 
 

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

Het ontwerpkohier, lijst 14 van 17 augustus 2020, van de gemeentebelasting op de heffing op leegstaande 
woningen en/of gebouwen en/of kamers van het 2de kwartaal 2020 wordt vastgesteld op 7 artikels voor de som van 
16.500 euro en wordt uitvoerbaar verklaard. 
   

 7 Heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen. 

De bijgevoegde ontwerpkohier, lijst 1 van 17 augustus 2020, van de gemeentebelasting op de heffing op 
verwaarloosde woningen en gebouwen van het 2de kwartaal 2020 wordt vastgesteld op 3 artikels voor de som van 
5.500 euro en wordt uitvoerbaar verklaard.  
 

Grondgebiedszaken 

8 Standpunt van het college betreffende de vraag van evenementen 'The 
Vreune' om tijdens bepaalde perioden een zomerbar uit te baten en 
ceremonies met koets en paard te verzorgen. 

Er wordt geen toestemming verleend voor het uitbaten van een onderneming in de evenementensector, noch voor 
het oprichten van een zomer-/tipibar aan de Timmerstraat, gezien de zonevreemdheid van de activiteit en de niet 
vergunde toestand van de constructies ter plaatse.   
  
  

9 Kennisgeving van de bevoegdheid van de omgevingsambtenaar voor 
de aktename van meldingsplichtige handelingen en de 
meldingsplichtige exploitatie of de weigering ervan. 

Voor de meldingen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse neemt de GOA 
vanaf 3 november 2020 akte van deze meldingen. Maandelijks wordt op het college een overzicht geagendeerd van 
de meldingen met de aktenames in bijlage. Van de meldingen van stedenbouwkundige handelingen wordt akte 
genomen door het college van burgemeester en schepenen. 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 
zwembad op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 3 sectie C nr 
700K, ter plaatse Heerlestraat 24 aan Kirsty Vandewal en Roselien 
Laveren - OMV_2020091208 
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11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee 
eengezinswoningen in halfopen bebouwing met bijhorende carports op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie B nr 250K, ter 
plaatse Schoolstraat zn aan Wouters Frank BVBA - OMV_2020090704 

12 Aankoop van orthofoto en licentie voor het gebruik van oblieke 
beelden van Herk-de-Stad 

Het bestuur neemt niet deel aan de overheidsopdracht '360°beeldendatabank' opgesteld door Fluvius. 
Het bestuur gaat akkoord met het afsluiten van een contract van 2 jaar met de firma Vansteenlandt voor het 
aanleveren van orthofoto's van het grondgebied van Herk-de-Stad en het ter beschikking stellen van oblique 
beelden gedurende de duur van het contract. 

13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
bijgebouw, bouwen van een poolhouse en het wijzigen van de 
voorgevel en regularisatie aanbouw hoofdgebouw op een perceel met 
kadastrale gegevens Afd. 2 sectie B nr. 405H, ter plaatse Korpse straat 
61 aan Inez Gaethofs en Kevin Smets - OMV_2020080729 

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de renovatie van een 
ééngezinswoning met aanbouw op een perceel met kadastrale 
gegevens Afd. 1 sectie C nr. 30Y02, ter plaatse Stevoortweg 91 aan 
Yannick Zurings - OMV_2020116476 

Omgeving 

15 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels September 2020 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het maandoverzicht van de stedenbouwkundige 
uittreksels van september 2020.  

Lokale economie 

16 Bespreking aanvraag standplaats circus Pepino. 

Er is geen beschikbaar openbaar domein om een circusvoorstelling te organiseren. 

17 Huren kerstverlichting 2020 - 2024 - Goedkeuring gunning - 2020-9335 

Het schepencollege keurt het verslag van nazicht van de offertes van 2 oktober 2020, opgesteld door de 
Technische dienst goed. De basisopdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde EWAL BVBA, I.Z. Ravenshout, Truibroek 7 te 3945 Ham, tegen het nagerekende 
offertebedrag van 5.899,00 excl. btw mits het verkrijgen van een visum.  
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18 Bespreking verzoek om toelating standplaats tijdens de 
woensdagmarkt voor het goede doel. 

Het schepencollege verleent de goedkeuring om met een standplaats ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’ op de 
woensdagmarkt te staan. 
 

 
Mobiliteit 

19 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het 
verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de organisatie van de Halloweentocht in de Hurbroekstraat door de 
Scouts & Gidsen van Donk op 31 oktober 2020. 

Ter gelegenheid van de organisatie van de Halloweentocht georganiseerd door de Scouts & Gidsen van Donk op 
zaterdag 31 oktober 2020 van 18.00 u tot 00.00u wordt de Hurbroekstraat afgesloten alle doorgaand verkeer. 
 

Vrije Tijd 

20 Verdeling Vlaamse coronasubsidies voor lokale cultuur-, jeugd- en 
sportleven 

Dit punt werd verdaagd. 

Cultuur 

21 Principiële goedkeuring alternatief voor Sint-Maartenfeest 2020 

Marijke Berden, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Dit punt werd verdaagd. 

 

Sport 

22 Ondersteuningsmaatregelen corona voor sportclubs die sportkampen 
organiseren 

Marijke Berden, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Conform de gemeenteraadsbeslissing van 14 september 2020 stemt het schepencollege in met de uitbetaling van 
een éénmalige extra tussenkomst van 10,00 euro per deelnemer aan een meerdaags sportkamp aan volgende 
clubs: 
- voetbalclub JVGH: 630 euro           
- tennisclub Sporta TC: 1230 euro    
- tafeltennisclub TTC: 420 euro         

Interne zaken 

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

Er wordt toestemming gegeven aan de dienst Burgerzaken voor het afleveren van een personenlijst van de 
inwoners van Herk-de-Stad (centrum) geboren in 1940 aan Samana Herk-de-Stad. 

Beleid 

24 Voorbereiding beleidscollege 26 oktober 2020 

 
Men gaat akkoord met volgend agendapunt voor het beleidscollege van 26 oktober 2020 : 
-       3de kwartaalrapport MJP 2020-2025 

Staf 

Secretariaat 

25 Kienspelvergunningen 

Voor de organisatie van negen kienavonden wordt een vergunning verleend mits stipte naleving van de 
voorwaarden vermeld in de hogervermelde nieuwe omzendbrief terzake. 
 

Wonen in West-Limburg 

26 Infoavond: de digitale meter, georganiseerd door intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Wonen in West-Limburg. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het organiseren van de infoavond ‘de digitale meter’ 
en het ter beschikking stellen van de zaal en drank. 

Personeel 

27 Aanduiding vrijwilligers voor hulp bij het begeleiden van de activiteiten 
van de dienst jeugd tijdens de herfstvakantie 2020. 

Er wordt aan vier personen een vergoeding toegekend van 25 euro per dag voor de begeleiding van het kampje in 
de herfstvakantie van maandag 3 t.e.m. vrijdag 6 november 2020. 
 

28 Aanwerving 2 VTE technisch beambten groendienst met een contract 
voor onbepaalde duur. 

Marijke Berden, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Meldingen 

29 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 
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Politieverordening tot toelating van de kermissen onder de verplichting tijdens de openingsuren van de kermissen 
van het dragen van een mondmasker en het respecteren van veiligheidsmaatregelen door de bezoekers op de 
kermis; 
 

30 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

Marijke Berden, Schepen is/zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt 

31 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

32 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

 
 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


