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BESLUITENLIJST - het college van burgemeester en 
schepenen 
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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 16 maart 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen 

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur 

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Mark Vanleeuw, Schepen 

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

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2020 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2020, genummerd 2020/233 en 2020/234 en 
2020/266. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen voor het dienstjaar 2020, genummerd van 2020/215 tot en met 
2020/258. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
2020/132 en 2020/421 dewelke betrekking hebben op de verzekering BA en Lichamelijke ongevallen papierophaling 
en waarvan de ontvangen kredietnota's werden in mindering gebracht en de aanrekeningen, geboekt via journaal 
AK 1 voor het dienstjaar 2020, genummerd van 2020/423 tot en met 2020/468, de aanrekeningen geboekt via 
divers journaal voor het dienstjaar 2020, genummerd van 2020/18 tot en met 2020/21 en de aanrekeningen geboekt 
via journaal AK 2 voor het dienstjaar 2020, genummerd van 2020/10 tot en met 2020/12. 
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Grondgebiedszaken 

Omgeving 

5 Kennisname openbaar onderzoek in het kader van een aanvraag van 
een planologisch attest tot het bekomen van een uitbreiding van de 
verkoopoppervlakte van de showroom, het werkatelier, de 
opslagruimte en het herinrichten van de buitenruimte waaronder de 
parking, de zone voor laden en lossen en de groenaanleg. 

6 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
omheining op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 sectie B 
nr. 233L, ter plaatse Vanarenberglaan 19, aan Davy Claes - 
OMV_2019142714 

7 Aktename van een melding voor een bronbemaling op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 3 sectie B nr. 480S ter plaatse Manestraat 
28 aan Peter Van Hoorde - OMV_2020031100 

TD-U 

8 Wegbermbeheer 2019 - Goedkeuring eindafrekening en oplevering - 
2018-7660 

Het schepencollege verleent goedkeuring aan de eindafrekening voor de opdracht 'Wegbermbeheer 2019', 
opgesteld door de Technische Dienst - Uitvoering, waaruit blijkt dat de geleverde diensten een eindtotaal bereikten 
van 83.812,43 euro excl. Btw of 101.413,04 incl. 21% BTW.. 
 

Vrije Tijd 

Cultuur 

9 Kennisname evolutie oprichting Stichting Robert Vandereycken 

Dit punt werd verdaagd 

Erfgoed 

10 Onderzoeks- en participatietraject toekomstige bestemming van de 5 
kerken in Groot Herk en opstellen van een kerkenbeleidsplan - 
Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - 2020-
8907 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht 'Onderzoeks- en 
participatietraject toekomstige bestemming van de 5 kerken in Groot Herk en voor het opstellen van een 
kerkenbeleidsplan' wordt opgestart. 
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Interne zaken 

Burgerzaken 

11 Schrapping uit het vreemdelingenregister van ambtswege 

12 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

Beleid 

13 Goedkeuring nota personeel : CORONA : Wat nu, the sequel! 

Het schepencollege keurt de nota's van 12 maart en 15 maart 2020, CORONA: wat nu, the sequal! goed met daarin 
de opgenomen maatregelen tot bescherming van het personeel en de burger tegen de verspreiding van het corona 
COVID-19 virus. 

Staf 

Secretariaat 

14 Verslag kerkraad Sint-Martinus Herk-de-Stad op 5 maart 2020. 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Sint-Martinus Herk-de-
Stad van 5 maart 2020. 

15 Partnership dossier Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad 

Het schepencollege gaat akkoord om Team Ogel van de Sint-Martinusscholen te steunen via een bronzen 
sponsorpakket ter waarde van 500 euro + 21% BTW = 605 euro en hiervoor een kwalitatief logo van de stad Herk-
de-Stad te bezorgen aan de school. Deze sponsoring gebeurt onder voorwaarde dat het team effectief kan 
deelnemen aan het championship. 

Wonen in West-Limburg 

16 Aanbieding recht van voorkoop VOL 161 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand 
Meerhoutstraat 2, Herk-de-Stad, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 2, sectie A, perceelnr. 271B. 
 
 

17 Ter agendering op de gemeenteraad van april 2020 : Reglement 
betreffende de inventarisatie van en de heffing op leegstaande 
woningen en/of gebouwen en/of kamers. 

 

WWL 
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18 Ter agendering op de gemeenteraad van april 2020 : Reglement 
betreffende tweede verblijven. 

Dit punt werd verdaagd 

Personeel 

19 Toestemming administratieve stage 6dejaarsstudent Sint-
Martinusscholen Herk-de-Stad – afdeling Handel in De Markthallen. 

20 Toestemming participatiestage student UCLL lichamelijke opleiding bij 
de Dienst Sport. 

21 Aanduiding vrijwilligers voor het begeleiden van de sportactiviteiten 
van het paassportkamp 2020. 

Voor de begeleiding van de activiteiten van het paassportkamp 2020 worden vrijwilligers aangeduid. Zij ontvangen 
een vergoeding die de forfaitaire terugbetaling van kosten die gemaakt werden in het kader van deze activiteiten 
(verplaatsingsonkosten, materiaal, e.a.) omvat. De aanduiding van de vrijwilligers gebeurt onder voorbehoud dat het 
sportkamp effectief kan doorgaan. 
 

22 Organisatie selectieprocedure voor de functie van deskundige 
ruimtelijke ordening. 

Meldingen 

23 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

24 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 

 


