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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 06 april 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

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

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd 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 30 maart 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

De bestelaanvragen genummerd 2020/279 waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is en waarvoor 
er door de financieel directeur een gunstig visum wordt gegeven maar met een opmerking worden goedgekeurd. 
Ook de bestelaanvraag 2020/282 wordt goedgekeurd. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

De bestelbonnen genummerd van 2020/271 tot en met 2020/276 worden aanvaard. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen voor het dienstjaar 2019, genummerd van 2019/4936 tot en met 
2019/4938, de aanrekeningen geboekt via journaal AK1 genummerd van 2020/745 tot en met 2020/842, de 
aanrekeningen geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2020, genummerd van 2020/13 tot en met 2020/15. 
 

Financiën 

5 Schoonmaken van grafgedenkstenen: standpuntbepaling 
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De dienstverlening inzake het schoonmaken van de grafgedenkstenen wordt stopgezet en de betrokken klanten 
worden hiervan per brief op de hoogte gebracht. 

6 Grafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een grafkuil op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad, wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen Bosmans Magdalena Elisabeth, overleden te Herk-de-Stad op 28.02.2020. Een concessie 
voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX. 
 
  

7 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schulen, wordt toegestaan voor 
begraving van wijlen XXX.  
 

8 Columbariumconcessie 

Een concessie voor de bijzetting van een asurne in het columbarium op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad, 
wordt toegestaan voor begraving van wijlen XXX. 
 

9 Ter agendering op de gemeenteraad van 20 april: wijziging van het 
huishoudelijk reglement en aanpassing van tarieven en 
annuleringskosten van de BKO De speeldoos i.h.k.v. de maatregelen 
tegen het coronavirus Covid-19 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
afdak voor bijenkasten op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 1 sectie C nr. 69M, ter plaatse park Olmenhof, aan 
gemeentebestuur Herk-de-Stad - OMV_2020008037 

11 Aktename van een melding voor plaatsing bovengrondse 
propaangastank van 1.600 l op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling afdeling 4 sectie B nr. 65F2 ter plaatse Steenweg 12  aan Yves 
Maleux - OMV_2020012740 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de bouw van een 
woning met garage op en perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 
sectie C nr. 924F, ter plaatse Terbermenweg 37, aan Willem Borgers en 
Elke Picquet - OMV_2019151638 
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TD - openbare werken 

13 Aquafin Project L20110034 – afkoppeling Industrieweg  - kennisgeving 
stand van zaken ontsluiting tijdens werken 

Het college neemt kennis van de stand van zaken van het Aquafin project L20110034 en stelt vast dat gezien de 
impact van deze werken op de verkeersafwikkeling ter plaatse de beslissing tot afsluiting van de tweede toegang 
van het industrieterrein een absolute vereiste is gezien de druk die hierop zal toenemen door de te verwachten 
hinder. Bovendien dient deze afsluiting in de tijd hieraan vooraf te gaan, om zo een maximale aanpassing van het 
plaatselijk verkeer aan de gewijzigde verkeerssituatie mogelijk te maken. Van zodra een aannemer is aangesteld 
wordt er een informatievergadering ingepland.  

TD - patrimonium 

14 Principebeslissing: van een deel van het perceel 1 ste Afd. Sie A nr. 
252L8, gelegen tussen de nieuwe buitenschoolse kinderopvang en de 
woning Lazerijstraat 30, aan te bieden voor bebouwing 

Het college van burgemeester en schepenen beslist wat volgt: 
-de hoofddoelstelling dat het gebudgetteerd bedrag wordt gehaald; 
-als dit kan in samenwerking met een sociale huisvestingsmaatschappij dan is dit een valabele piste; 
-indien niet dan worden de percelen rechtstreeks te koop aangeboden op de private markt. 
 

Vrije Tijd 

15 Overeenkomst E-boekendienst tussen vzw Cultuurconnect en 
Stadsbestuur Herk-de-Stad 

Het schepencollege gaat akkoord met de ondertekening van de overeenkomst E-boekendienst en geeft 
burgemeester Bert Moyaers en de algemeen directeur Nathalie Creten de toestemming om de overeenkomst E-
boekendienst tussen vzw Cultuurconnect en stadsbestuur Herk-de-Stad te ondertekenen. 

Cultuur 

16 Balkonconcertjes voor de senioren van Herk-de-Stad 

Het schepencollege stemt in met de organisatie van vijf gratis miniconcertjes op woensdag 8 april voor de bewoners 
van Arenberghof, Jessa Revalidatiecentrum, WZC Ocura, WZC De Bleuk en WZC Kasteel van Hamont. 
 

Jeugd 

17 Ondersteuning wafelverkoop speelpleinwerking Kameleon 

Het schepencollege stemt in met de overname van 155 pakken wafels van Speelpleinwerking Kameleon vzw voor 
een bedrag van 231,34 euro die thans in de onmogelijkheid zijn de wafelverkoop verder te zetten gezien de 
maatregelen van kracht sinds de afkondiging van het federaal rampenplan ter vermijding van de verspreiding van 
het Corona COVID-19 virus. 
 

Buitenschoolse kinderopvang 
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18 Aanvraag compensatiesubsidie voor de buitenschoolse kinderopvang 
i.h.k.v. maatregelen tegen het coronavirus Covid-19 

Het schepencollege beslist een compensatiesubsidie aan te vragen bij de hogere overheid voor de buitenschoolse 
kinderopvang De Speeldoos in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus Covid-19; 

Interne zaken 

ICT 

19 Ter agendering op de gemeenteraad van 20 april 2020 : Centralisatie & 
upgrade telefonie Stad en OCMW 

Staf 

20 Ter agendering op de gemeenteraad van 20 april 2020: 
Advies over het ontwerp ministerieel besluit houdende aanvullend 
reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de 
uitbreiding van het inhaalverbod Sint-Truidersteenweg (N716) 

Secretariaat 

21 Ter agendering op de gemeenteraad van 20 april 2020 : Bekrachtiging 
van de tijdelijke politieverordening van de burgemeester over het 
vergaderen van de bestuursorganen tijdens de periode de afkondiging 
van het federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona 
COVID-19 virus. 

22 Corona- / Covid19-crisis: 
Goedkeuring verzoek tot openstellen van een frituurwagen voor 
(potentiële) klanten op een domicilieadres, nl. Broekstraat 9 te 3540 
Berbroek. 

Het schepencollege geeft XXX uitzonderlijk de toestemming te geven om enkel op het domicielie-adres in de 
Broekstraat één frituurwagen open te houden. Er gelden enkele voorwaarden: 
 

• de nodige ‘social distancing’ van minimum 1,5 meter tussen klanten te voorzien 

• enkel frieten en/of frituursnacks te verkopen en af te (laten) halen door klanten 

• de frieten en/of frituursnacks niet ter plaatse te laten opeten 

• geen terras of andere ‘eetplaats’, hetzij binnen hetzij buiten, te voorzien of ter beschikking te stellen. 
 
Belanghebbende moet ook de nodige en aangewezen veiligheidsmaatregelen, voorgeschreven door de federale 
overheid, de Vlaamse overheid of de Nationale Veiligheidsraad, duidelijk zichtbaar afficheren voor zijn klanten. 
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23 Corona- / Covid19-crisis: Goedkeuring verzoek tot openstellen van een 
frituurwagen voor (potentiële) klanten op een domicilieadres, nl. 
Lepelstraat 22 te 3540 Donk. 

Het schepencollege geeft XXX uitzonderlijk de toestemming te geven om enkel op het domicilie-adres in de 
Lepelstraat één frituurwagen open te houden. Er gelden enkele voorwaarden: 
 
• de nodige ‘social distancing’ van minimum 1,5 meter tussen klanten te voorzien 
• enkel frieten en/of frituursnacks te verkopen en af te (laten) halen door klanten 
• de frieten en/of frituursnacks niet ter plaatse te laten opeten 
• geen terras of andere ‘eetplaats’, hetzij binnen hetzij buiten, te voorzien of ter beschikking te stellen. 
 
Belanghebbende moet ook de nodige en aangewezen veiligheidsmaatregelen, voorgeschreven door de federale 
overheid, de Vlaamse overheid of de Nationale Veiligheidsraad, duidelijk zichtbaar afficheren voor zijn klanten. 

24 Corona- / Covid19-crisis: 
Bespreking intentie tot ondersteuning van de marktkramers. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement voor de markten aan te passen zodat degene die een 
abonnement hebben 3 maanden korting krijgen op de vergoeding voor de standplaats en de tussenkomst in de 
energiekosten. De financieel directeur krijgt de opdracht om de facturen naar de marktkamers uit te stellen en pas te 
versturen na oktober 2020. 
 

Wonen in West-Limburg 

25 Te agenderen op de gemeenteraad van 20 april 2020 : Goedkeuring 
verhuring appartementen Grotestraat 87 bus 1 en 87 bus 2. 

26 Aanbieding recht van voorkoop VOL 466 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand Grote 
Baan 4, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 2, sectie A, perceelnr. 174L. 
 
 

Personeel 

27 Ter agendering op de gemeenteraad van 20 april 2020. 
Kennisname en goedkeuring gepaste maatregelen ten bate van het 
personeel in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19). 

28 Aanwerving in contractueel dienstverband van diensthoofd TD met 
pensioen. 

29 Ter agendering op de gemeenteraad van 20 april 2020 : Benoeming in 
vast dienstverband financieel directeur. 
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30 Bespreking toekenning vergoeding voor corona-thuiswerk voor 
personeel gemeente en OCMW 

Er wordt geen extra vergoeding toegekend aan de personeelsleden van gemeente en OCMW die in het kader van 
de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken aan telethuiswerk doen. 

Meldingen 

31 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 20 april 2020 om 20 uur, waarbij conform art. 20 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
OPEN 
Vorig verslag 
1. Goedkeuring vorig verslag. 
Secretariaat 
2. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening van de burgemeester over het vergaderen van de bestuursorganen 
tijdens de periode van het federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona COVID-19 virus. 
Financiën 
3. Belasting op de standplaatsen op markten -aanpassing ten gevolge van de Covid 19-crisis.  
4. Wijziging van het huishoudelijk reglement en aanpassing van tarieven en annuleringskosten van de BKO De 
speeldoos i.h.k.v. de maatregelen tegen het coronavirus Covid-19 
Interne zaken 
5. Centralisatie & upgrade telefonie Stad en OCMW. 
WWL 
6. Reglement betreffende tweede verblijven. 
7. Reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of 
kamers. 
8. Goedkeuring verhuring appartementen Grotestraat 87 bus 1 en 87 bus 2. 
Staf 
9. Advies over het ontwerp ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 
met betrekking tot de uitbreiding van het snelheidsregime op de N754 (Stevoortweg). 
10. Advies over het ontwerp ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 
met betrekking tot de uitbreiding van het inhaalverbod Sint-Truidersteenweg (N716) 
11. Fluvius o.v. Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 27 mei 2020. Goedkeuring agenda en vaststelling 
van het mandaat. 
12. Fluvius Limburg. Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 26 juni 2020. Goedkeuring agenda en 
vaststelling van het mandaat. 
Personeel 
13. Kennisname en goedkeuring gepaste maatregelen naar personeel in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-
19). 
Kennisname 
14. Kennisname proces-verbaal vergaderingen 
15. Kennisname briefwisseling. 
BESLOTEN 
Personeel  
16. Benoeming in vast dienstverband financieel directeur. 

32 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 
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33 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 

 


