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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 24 februari 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Marijke Berden, Guido Ector, Schepenen 

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

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Schepenen 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Allerlei 

1 16.30u : Toelichting Agentschap Wegen en Verkeer Herinrichting 
kruispunt N2 Kapelstraat /Bosstraat Herk-de-Stad. 

Dit punt werd verdaagd. 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 17 februari 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

De bestelbonnen voor het dienstjaar 2020, genummerd van 2020/169 tot en met 2020/181 worden aanvaard. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

De aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd 2019/4899, 2019/4913 tot en met 2019/4915 en de 
aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van 2020/164 tot en met 2020/206 worden aanvaard. 
 

Financiën 

5 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 maart 2020 : Nominatieve 
subsidies: politiezone, hulpverleningszone en Rock Herk. 
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6 Overdracht van 2019 naar 2020 van beschikbare kredieten voor 
investeringen en financieringen 

De investeringskredieten, die op het einde van het boekjaar 2019 nog beschikbaar zijn binnen de vermelde 
investeringsenveloppen, worden in het geheel overgedragen naar het boekjaar 2020. 
 

Grondgebiedszaken 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de bouw van een 
woning met carport op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
71024 sectie A perceel 567G ter plaatse Oude straat 22 aan David 
Merckx en Sarina Haesevoets - OMV_2019139831 

Omgeving 

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, Kiezelweg 61-63, 3 afdeling, sectie B, nr. 215F en 216A2 

9 Kennisname beslissing Vlaamse Regering betreffende de 
omgevingsvergunningaanvraag van de Vlaamse Milieumaatschappij 
voor de ecologische herinrichting van het Schulensmeer gelegen te 
Herk-de-Stad, Beckersvaart zn en 3560 Lummen, Beekstraat zn en 
Begijnenbroekstraat zn. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Minister dd. 06.02.2020 
met betrekking tot de aanvraag van een omgevingsvergunning van de Vlaamse Milieumaatschappij aangaande de 
ecologische herinrichting van het Schulensmeer gelegen te Herk-de-Stad, Beckersvaart zn en 3560 Lummen, 
Beekstraat zn en Begijnenbroekstraat zn. 

10 Advies bij een omgevingsvergunning provinciaal project op de 
percelen met kadastrale gegevens afdeling afdeling 1 sectie D nrs. 
677W, 677T, 677S en 677V, ter plaatse Dormaelswinningweg 1 op naam 
van Paesmans LV 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies voor de uitbreiding van de 
varkenshouderij op naam van Paesmans LV, gelegen Dormaelswinningweg 1 te 3540 Herk-de-Stad, mits het 
opnemen van de volgende voorwaarden: 

• De beukenhaag dient behouden en verder aangeplant 

• De nieuw op te richten varkensstallen dienen gebufferd te worden door middel van groenaanplant zoals 
weergegeven op het inplantingsplan 

• Vóór de op te richten varkensstallen dient een boomgaard aangeplant te worden om een betere 
landschapsintegratie te bekomen zoals weergegeven op het groenadvies van de Provincie. 

• Bovenstaande voorwaarden met betrekking tot groenaanplant dienen aangeplant het eerstvolgende 
plantseizoen volgende op de start der werken. Na uitval van bomen en struiken dienen deze op eigen 
initiatief vervangen te worden. 

• De percelen dienen afgesloten met urusdraad met het oog op een optimale landschapsintegratie 

• Het bakhuis dient behouden te blijven aangezien deze niet mee is opgenomen in de sloopaanvraag. 

• Er dienen afspraken gemaakt te worden met betrekking tot transport 
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11 Ter agendering op de gemeenteraad van maart 2020 : Goedkeuring 
aanpassing samenwerkingsovereenkomst met de Limburgse 
ReconversieMaatschappij (LRM) 

TD-U 

12 Herinrichting Beckersvaart - GT-180450-61 - Goedkeuring gunning - 
2019-7988 

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 11 februari 2020 voor de 
herinrichting van de Beckersvaart. De opdracht 'herinrichting Beckersvaart - GT-180450-61' wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Hoogmartens Wegenbouw nv, 
Industrieweg-Noord 1137 te 3660 Oudsbergen, tegen het nagerekende offertebedrag van 257.609,33 euro excl. 
btw. 
 

Mobiliteit 

13 Erkenning lokale afdeling Fietsersbond 

Dit agendapunt werd verworpen. 
 

TD - openbare werken 

14 NUIT Vennestraat 3-4 - Goedkeuring eindafrekening - 2020-8934 

Er wordt goedkeuring verleend aan de eindafrekening voor de opdracht 'NUIT Vennestraat 3-4', opgesteld door de 
Technische Dienst - planning, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van 24.647,78 euro excl. btw en 
waarvan de tussenkomst voor de gemeente 10.638,07 euro excl. BTW bedraagt. 
 

TD - groen 

15 Onderhoud plantsoenen 2020 - Goedkeuring gunning - 2019-8756 

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 februari 2020, opgesteld door de 
Technische Dienst - uitvoering. De opdracht "Onderhoud plantsoenen 2020" wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde vzw De Winning Maatwerk, Sint-Ferdinandstraat 1 te 3560 
Lummen, tegen het nagerekende offertebedrag van 34.451,86 euro excl. btw. 
 
 

16 Wegbermbeheer 2020 - Goedkeuring gunning - 2019-8755 

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 februari 2020, opgesteld door de 
Technische Dienst - uitvoering. De opdracht "Wegbermbeheer 2020" wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde A.W.B. Schots, Liebroekstraat 69 in Halen tegen het nagerekende 
offertebedrag van 92.477,79 euro excl. btw. 
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Vrije Tijd 

Cultuur 

17 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 maart 2020: goedkeuring 
van de overeenkomst met GO! voor de huisvesting van Academie 
Haspengouw e.a. 

Dit punt werd verdaagd. 

18 Ter agendering op de gemeenteraad van 9 maart 2020: toekenning 
nieuwe straatnaam 

Dit punt werd verdaagd. 

19 Verhuis Academie Haspengouw 

Dit punt werd verdaagd. 

20 Ondersteuning jaarlijks Sint-Martinusfeest en structurele 
samenwerking i.k.v. gemeentelijk klimaatplan met de Sint-
Martinusscholen 

Het schepencollege geeft de dienst Milieu de opdracht de geplande acties voor het Sint-Martinusfeest in 
samenspraak met de Sint-Martinusscholen verder uit te werken zodat er goede en duidelijke praktische afspraken 
kunnen worden gemaakt over aantallen, locaties en concrete logistieke en praktische ondersteuning van de 
technische dienst. Er wordt enkel voorzien in een ondersteuning van de technische dienst op voorwaarde dat de 
activiteiten rechtstreeks bijdragen aan de realisaties van de acties rond duurzaamheid en klimaat opgenomen in het 
gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025. Het culturele luik van het Sint-Martinusfeest op 3 april 2020 wordt enkel in 
natura, maar niet financieel ondersteund. 
 
De dienst Milieu krijgt verder de opdracht een plan van aanpak uit te werken om voor de periode najaar 2020 - 2025 
een structurele samenwerking op te zetten met alle Herkse scholen i.f.v. de realisatie van acties rond duurzaamheid 
en klimaat opgenomen in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 en (het nog goed te keuren) gemeentelijk 
klimaatactieplan.  

Erfgoed 

21 Ter agendering op de gemeenteraad van maart 2020 : Onderzoeks- en 
participatietraject toekomstige bestemming van de 5 kerken in Groot 
Herk en opstellen van een kerkenbeleidsplan - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-8907 

Buitenschoolse kinderopvang 

22 Kennisname activiteiten Huis van het Kind. 

Het schepencollege neemt kennis van volgende activiteiten van het Huis van het Kind: 
1) 'Boempatat'-ontmoetingsmomenten voor (groot)ouders en hun kindjes op 2 maart, 2 juni, 1 oktober en 27 
november 2020 telkens van 9 tot 12 uur. 
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2)  Kennismakingsmoment met opvanginitiatieven voor ouders van kinderen geboren in 2019 samen met hun 
kinderen op 25 april 2020 van 10 tot 12 uur; 
3) Lezing Peter Emmery op 19 mei 2020 van 20 tot 22 uur. 
  

Interne zaken 

Burgerzaken 

23 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

24 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

Staf 

25 Gebruik logo stad Herk-de-Stad door JVGH op de shirts van de spelers 

Dit punt werd verdaagd. 

Secretariaat 

26 Logistieke ondersteuning 

Er wordt ingestemd met de logistieke ondersteuning van buurtfeest verbroederingsactiviteit 41 jaar De Herenboeren 
Berbroek in de Nieuwmolenstraat 4 te Berbroek op 19 september 2020, door het gratis ter beschikking stellen van 
uitleenmateriaal voor een uitleenbedrag van 75,00 euro. 

Personeel 

27 Aanwerving halftijdse medewerker technische dienst met een contract 
voor bepaalde duur. 

28 Aanwerving deeltijds toezichter sporthal in contractueel verband met 
een vervangingscontract. 

29 Aanvraag financiële tegemoetkoming voor realisatie nieuwe 
arbeidsplaatsen in het kader van de sociale Maribel. 

Er wordt ingestemd met de aanvraag van financiële tegemoetkoming in het kader van de Sociale Maribel  voor de 
realisatie van 0,5 VTE nieuwe arbeidsplaats in de social profit sector van het stadsbestuur, nl.  0,5 VTE medewerker 
dienstencentrum.  

30 Ter agendering op de gemeenteraad en de OCMW-raad van 9 maart 
2020 : Goedkeuring wijziging gezamenlijk organogram en 
personeelsbehoefteplan gemeente en OCMW Herk-de-Stad 

Dit punt werd verdaagd. 
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Meldingen 

31 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

 

32 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 9 maart 2020 om 20 uur, waarbij conform art. 20 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
Vorig verslag 
1. Goedkeuring vorig verslag. 
Financiën 
2. Nominatieve subsidies: politiezone, hulpverleningszone en Rock Herk. 
Beleid 
3. Goedkeuring evaluatie beheersovereenkomst 2013-2019 en goedkeuring beheersovereenkomst Autonoom 
Gemeentebedrijf 2020-2026. 
Grondgebiedszaken 
4. Goedkeuring klimaatactieplan 2030. 
Vrije Tijd 
5. Goedkeuring aanvraagdossier toetreding tot UITpas. 
6. Onderzoeks- en participatietraject toekomstige bestemming van de 5 kerken in Groot Herk en opstellen van een 
kerkenbeleidsplan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-8907. 
Staf 
7. Goedkeuring aanpassing samenwerkingsovereenkomst met de Limburgse ReconversieMaatschappij (LRM). 
Kennisname 
8. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
9. Kennisname briefwisseling. 

33 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

34 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

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

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


