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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 18 mei 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

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

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

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd  

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 11 mei 2020 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelaanvragen, genummerd S/2020/324, S/2020/326 
en S/2020/331. De bestelaanvraag genummerd S/2020/343 wordt goedgekeurd.  

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelbonnen genummerd van S/2020/312 tot en met 
S/2020/322. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd 
van S/AK1/2020/1151 tot en met S/AK1/2020/1188; de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2, genummerd 
S/AK2/2020/23 en de aanrekeningen genummerd van S/DI1/2020/194 tot en met S/DI1/2020/215. 

Financiën 

5 Opvolging budgetten: Uitvoeringscijfers 2020 - stand 8/05/2020 
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Er wordt akte genomen van de uitvoeringscijfers met betrekking tot het budget 2020 (stand per 08/05/2020). 

6 Columbariumconcessie 

Een concessie voor de bijzetting van een asurne in het columbarium op het gemeentelijk kerkhof van Schulen, 
wordt toegestaan voor begraving van wijlen XXX. 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 XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX. 
 

Grondgebiedszaken 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
tuinberging met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nr 171P, ter 
plaatse Oude Straat 9/3 aan Thierry Severi - OMV 2020013579 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
bijgebouw op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 sectie A 
nr 441K, ter plaatse Kasteelstraat 16 aan Matthias Eraly en Elien Bollen 
- OMV 2020011041 

Vrije Tijd 

Jeugd 

10 Aankoop blijf-in-je-buurt-boekje 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de aankoop van 1.000 blijf-in-je-buurt-boekjes voor een 
bedrag van 3.000 euro; 

Beleid 

11 Kennisname en goedkeuring afbouw gepaste maatregelen ten bate van 
het personeel in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) en 
uitbreiding van de dienstverlening tot de niet dringende 
dienstverlening. 

Het schepencollege neemt kennis van het intern Corona transitieplan Herk-de-Stad, opgebouwd uit een algemeen 
deel en een deel met maatregelen per dienst  en gaat akkoord met de hierin voorgestelde maatregelen. Het werken 
op afspraak wordt voor de administratieve centra van gemeente en OCMW ingevoerd. De deuren worden opnieuw 
geopend vanaf 25 mei. 

Personeel 
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12 Toekenning 1/5de loopbaanonderbreking in het kader van het corona-
ouderschapsverlof aan de financieel directeur 

Meldingen 

13 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

 

14 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

15 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 

 


