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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 13 januari 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Guido Ector, Schepenen 

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

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Gert Vandersmissen, Schepen 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 6 januari 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelbonnen 

2 Bestelbonnen 

De bestelbonnen, zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2020, genummerd van 2020/32 tot en met 
2020/48 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is, worden aanvaard. 
 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

De aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2019, genummerd van 2019/4233 tot en met 
2019/4322, de aanvaarding van aanrekeningen, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2019, genummerd 
2019/93, de aanrekeningen voor het dienstjaar 2019, genummerd 2019/235, 2019/236, 2019/241, 2019/242, 
2019/243, 2019/249, 2019/250, 2019/251, 2019/252, 2019/253, de aanrekeningen voor het dienstjaar 2019, 
genummerd 2019/6425 en de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 genummerd van 2020/3 tot en met 2020/26 
worden aanvaard. 
 

Financiën 

4 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf 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. 
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5 Urnengrafconcessie 

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

Grondgebiedszaken 

6 Nota bomen Bampsstraat 

Dit punt werd verdaagd. 

Omgeving 

7 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels december 2019 

8 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, Lepelstraat 9, 2 afdeling, sectie B, nr. 18P2 

Volgende opmerkingen worden gemaakt betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter plaatse 
Lepelstraat 9, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 2 afdeling, sectie B, nr. 18P2, groot volgens 
meting respectievelijk 950 m² voor lot 14, zoals vermeld op het opmetingsplan van landmeter-expert Kurt Vanerum 
dd. 22 november 2019: 

• Voor zover we dit kunnen controleren, wijken de afmetingen van het lot 14 op het bijgevoegde 
opmetingsplan enigszins af van de afmetingen van het overeenkomstige lot 14 op het verkavelingsplan. 
Mogelijk is een bijkomende controle nodig. 

 
De instrumenterende ambtenaar dient navolgende tekst op te nemen in de in de akte: 
  
“Voor de  verdeling werd geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning afgegeven en er is geen zekerheid 
wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen 
die voor bewoning kan worden gebruikt.” 
  

TD-P 

9 Goedkeuring Offerte - opstellen milieuhygiënisch onderzoek en 
sloopopvolgingsplan aanleg riolering in de Amandinaweg 

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan Antea Group voor milieuhygiënisch onderzoek en 
sloopopvolgingsplan aanleg riolering in de Amandinaweg. Het bedrag ten laste van de gemeente Herk-de-Stad voor 
het opstellen van dit sloopopvolgingsplan bedraagt € 4.417,12 (excl. BTW). 
 

10 Goedkeuring voorstel  onderhoudscontract van IVV Technieken, 
Kraaistraat 11A te 3454 Rummen voor CV installatie stadhuis 
Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad 
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Het voorstel van onderhoudscontract van IVV Technieken, Kraaistraat 11A te 3454 Rummen, overgemaakt dd. 15 
november 2019 met nr. 2019290 voor onderhoud van de verwarmingsinstallatie van het stadhuis, wordt 
goedgekeurd. 
. 

TD-U 

11 Onderhoud plantsoenen 2019 - Goedkeuring eindafrekening en 
voorlopige en definitieve oplevering - 2018-7661 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van voorlopige en defintieve oplevering en aan de eindafrekening voor 
de opdracht 'Onderhoud plantsoenen 2019', opgesteld door de Technische Dienst - Uitvoering, waaruit blijkt dat de 
werken een eindtotaal bereikten van € 34.685,59 excl. btw. 

Mobiliteit 

12 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 Nieuwjaarsdrink door het buurtcomité van 
de Lepelstraat op 18 januari 2020. 

13 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 fuif Jour de l’amour op 14 februari 2020 en 
de Matin de l’amour op 15 februari 2020 in een feesttent opgesteld op 
het B-terrein van de voetbalclub BS Sport in de Grotestraat te 
Berbroek. 

14 Goedkeuring van het tijdelijke politiereglement voor de regeling van 
het verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter 
gelegenheid van de organisatie van de plantenbeurs op zondag 5 april 
2020 op de markt. 

15 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het 
verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de organisatie van een straatbarbecue in de Herkkantstraat op 
zaterdag 4 juli 2020. 

Vrije Tijd 

Jeugd 

16 Buitenspeeldag op woensdag 22 april 2020 

Het schepencollege gaat akkoord met de deelname aan de 13de editie van de Buitenspeeldag 2020. Er zal voorzien 
worden in een ruim spelaanbod in het Olmenhof. 
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17 Ter agendering op de gemeenteraad van 10 februari 2020: gemeentelijk 
subsidiereglement ter ondersteuning van fuifbussen 

18 Fuifaanvraag Carnavalbal - Amandinazaal, Schoolstraat 38, 3540 Herk-
de-Stad - 08/02/2020 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van Carnavalbal, een fuif in Amandinazaal, Schoolstraat 38, 3540 
Herk-de-Stad te Herk-de-Stad op 8 februari 2020 vanaf 20:11 uur tot 03:00 uur. Er wordt onder voorwaarden een 
afwijking voorzien op de Vlaremwetgeving wat betreft het maximale geluidsniveau. 
 

19 Fuifaanvraag Jour de l'Amour en Matin de l'Amour - Voetbalplein 
Grotestraat, 3540 Berbroek - 14 en 15 februari 2020 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van Jour de l'Amour en Matin de l'Amour, een fuif in Voetbalplein 
Grotestraat, 3540 Berbroek te Herk-de-Stad op 14 en 15 februari 2020 vanaf 21.00 uur tot 04.00 uur. Er wordt onder 
voorwaarden een afwijking voorzien op de Vlaremwetgeving wat betreft het maximale geluidsniveau. 
 

20 Fuifaanvraag Post X-Mos - Amandinazaal, Schoolstraat 38, 3540 Herk-
de-Stad - 25 januari 2020 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van Post X-Mos, een fuif in Amandinazaal, Schoolstraat 38, 3540 
Herk-de-Stad te Herk-de-Stad op 25 januari vanaf 21.00 uur tot 04.00 uur. Er wordt onder voorwaarden een 
afwijking voorzien op de Vlaremwetgeving wat betreft het maximale geluidsniveau. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

21 Schrapping uit het vreemdelingenregister van ambtswege 

22 Schrapping uit het vreemdelingenregister van ambtswege 

23 Schrapping uit het vreemdelingenregister van ambtswege 

24 Schrapping uit het vreemdelingenregister van ambtswege 

25 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 jubilarissen in het jaar 2020, wonende te Herk-de-Stad aan XXX. 
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Staf 

Secretariaat 

26 Logistieke ondersteuning 

Er wordt ingestemd met de logistieke ondersteuning van de nieuwjaarsdrink in de Lepelstraat op 18 januari 2020, 
door het gratis ter beschikking stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75,00 euro. 

27 Logistieke ondersteuning 

Er wordt ingestemd met de logistieke ondersteuning van straatbarbecue in de Herkkantstraat te Berbroek op 4 juli 
2020, door het gratis ter beschikking stellen van uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75,00 euro. 
 

28 Kienspelvergunningen. 

Voor de organisatie van negen kienavonden wordt een vergunning verleend. 
 

Wonen in West-Limburg 

WWL 

29 Bezwaar tegen leegstandsheffing - VOL 39 

Het College van Burgemeester en Schepenen van Herk-de-Stad acht het bezwaarschrift voor de heffingen van 
aanslagjaren 2015-2016-2017 en 2018 onontvankelijk en ongegrond en het bezwaarschrift voor de heffing van 2019 
ongegrond. 
 

30 Brief VMSW betreft: sociaal woonbeleidsconvenant: noden voor de 
komende legislatuur 

De gemeente Herk-de-Stad heeft de intentie om het BSO te bereiken maar kan geen verregaande engagementen 
aangaan om meer sociale woningen te realiseren dan deze verplicht volgens het BSO. 

Personeel 

31 Toestemming stage opleiding 'begeleider in de kinderopvang' bij De 
Speeldoos. 

32 Kennisgeving pensionering assistent onthaal met ingang van 1 
september 2020. 

33 Aanduiding vrijwilligers voor hulp bij het begeleiden van de activiteiten 
van de Dienst Jeugd tijdens de kerstvakantie 2019-2020. 
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Een vergoeding toe te kennen aan zes personen van 25 euro voor de begeleiding van een voor- of 
namiddagactiviteit en 34,71 euro voor het begeleiden van activiteiten in de voor- én namiddag georganiseerd door 
de Dienst Jeugd tijdens de kerstvakantie 2019-2020. 
 

34 Aanwerving beambte onderhoud (19/38) in contractueel verband met 
een vervangingsovereenkomst. 

Meldingen 

35 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

36 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

37 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

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

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


