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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 20 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 6 april 2020 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

De bestelaanvragen genummerd 2020/287, 2020/291 en 2020/296 worden aanvaard. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

De bestelbonnen genummerd van 2020/279 tot en met 2020/281 worden aanvaard.  

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen geboekt via journaal AK1 genummerd 2019/4940, 2020/843 tot en 
met 2020/946, 2020/26 tot en met 2020/86 en genummerd van 2020/5479 tot en met 2020/5493. 
 

Financiën 

5 Grafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een grafkuil op het gemeentelijk kerkhof van Schakkebroek, wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen X. 
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6 Grafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een grafkuil op het gemeentelijk kerkhof van Schakkebroek, wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen X en X. 
 

7 Bezwaarschrift tegen de belasting op afvalinzameling en –verwerking 
2020. 

Het voormelde bezwaarschrift van X wordt niet aangenomen. Er wordt aan de eiser geen ontheffing verleend voor 
de som van 129,59 euro, zijnde de opgelegde belasting op afvalinzameling en –verwerking 2020, aangezien het 
gezin op 1 januari 2020 gedomicilieerd was in Herk-de-Stad en dat verhuizen uit de gemeente in de loop van het 
belastingjaar geen aanleiding geeft tot enige belastingvermindering of –teruggave.  
 

8 Opvolging budgetten: Uitvoeringscijfers 2020 - stand 15/04/2020 

Er wordt akte genomen van de uitvoeringscijfers met betrekking tot het budget 2020 (stand per 15/04/2020). 

Grondgebiedszaken 

Omgeving 

9 Aktename van een melding voor een bronbemaling met kadastrale 
gegevens afdeling 1 sectie D nr. 362H2 ter plaatse Rummenweg 158 
aan Nadia Windmolders - OMV_2020043884 

10 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels Maart 2020 

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

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van de 
inplanting van een garage op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 1 sectie D nr. 475T2 , ter plaatse Sint-Truidersteenweg 170, 
aan Bart Windmolders en Natasja Denivel - OMV_2019143376 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
woning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie D nr. 
362H2, ter plaatse Rummenweg 158, aan Nadia Windmolders - 
OMV_2019149315 

Milieu 

13 Openstelling Vroente van 27 april tot 22 november 2020 
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De Vroente wordt vanaf 27 april 2020 opengesteld. De Vroente wordt opnieuw volledig gesloten uiterlijk op 22 
november 2020 of eerder indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken.De jaarprijs per dier werd 
vastgesteld op 20 euro, zoals bepaald bij beslissing van de gemeenteraad dd. 20/04/2015. De eigenaars van de 
dieren moeten aan enkele voorwaarden voldoen. 
 

Mobiliteit 

14 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD VAN MEI 2020: 
Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: invoering van 
een doorgangsverbod in beide richtingen met uitzondering van 
fietsers, speed pedelecs en bromfietsers klasse A in de Daelemstraat 
(deel). 

Dit punt werd verdaagd 

TD - openbare werken 

15 Goedkeuring offerte openbare verlichting - P/048883 - Parking Herx Dr. 
Vanweddingenlaan 

De offerte voor de openbare verlichting parking Herx Dr. Vanweddingenlaan wordt aanvaard. 
  

16 Goedkeuring offerte Openbare Verlichting - P/048884 - Voetpad 
Herkenrodestraat - Silverijserstraat 

De offerte voor de openbare verlichting voetpad Herkenrodestraat-Silverijserstraat wordt aanvaard. 
 

Vrije Tijd 

Cultuur 

17 Ter agendering op de gemeenteraad van 18 mei 2020: goedkeuring van 
de overeenkomst met GO! voor de huisvesting van Academie 
Haspengouw e.a. 

18 Betoelaging werkjaar 2019 aan de zalen 

Het schepencollege beslist dat op basis van het subsidiereglement en op voorstel van de cultuuradviesraad 
subsidies worden toegekend en betaald aan de sociale-culturele zalen voor het werkjaar 2019.Het gaat om een 
totaalbedrag van 8.676,92 euro verdeeld over zeven zalen. 
 

Staf 

Communicatie 
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19 Oproep tot wereldwijd staakt-het-vuren door Secretaris Generaal 
Guterres van de VN 

Het college van burgemeester en schepenen van Herk-de-Stad onderschrijft de oproep van de Secretaris Generaal 
Antonio Guterres van de VN voor een wereldwijd staakt-het-vuren. Herk-de-Stad wil zo solidair zijn met steden, 
gemeenten en hun inwoners in oorlogssituaties en met alle burgers die omwille van oorlog ontheemd zijn en zich 
tijdens de COVID-19 pandemie in de meest kwetsbare en precaire situatie bevinden. 
 

Personeel 

20 Definitieve wijziging arbeidsovereenkomst beambte dienstencentrum 
van 32,6/38 naar 28,6/38 met ingang van 1 mei 2020. 

21 Aanvaarding kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure 
voor de aanwerving van een deskundige ruimtelijke ordening en de 
aanleg van een werfreserve voor dezelfde functie. 

22 Aanvaarding ontslag technisch beambte groendienst in onderling 
overleg. 

23 Bijkomende aanwerving van twee begeleidsters BKO (9,5/38), ter 
vervanging van een begeleidster in werkverwijdering. 

Dit punt werd verdaagd 

24 Aanwerving deskundige openbare werken in contractueel verband met 
een voltijds contract voor onbepaalde duur. 

Meldingen 

25 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

——— 

26 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 

 


