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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 02 juni 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 25 mei 2020 worden mits enkele 
aanpassingen goedgekeurd. 

 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelaanvragen genummerd S/2020/348 en 
S/2020/354 en de bestelaanvragen genummerd S/2020/350 en S/2020/351. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelbonnen genummerd van S/2020/338 tot en met 
S/2020/340. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd 
van genummerd van S/2020/1221 tot en met S/2020/1327. 
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Financiën 

5 Gedeeltelijke schuldkwijtschelding AGB Herk-de-Stad - comfort letter 

Dit punt werd verdaagd. 

6 Urnengrafconcessie 

 
Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad, wordt toegestaan 
voor begraving van XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX; 
 
 

7 Urnengrafconcessie 

Beslissing 

 
Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Donk, wordt toegestaan voor 
begraving van XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX; 
 
 

8 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; 
 
  

9 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Herk-de-Stad, wordt toegestaan 
voor begraving van XXX. Een concessie voor de latere nabegraving wordt toegestaan aan XXX; 
 
  

Grondgebiedszaken 

10 Ter agendering op de gemeenteraad van 22 juni 2020: samenstelling 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). 

 

Dit punt werd verdaagd. 
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Omgeving 

11 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, Lepelstraat 9, 2 afdeling, sectie B, nr. 18P2 

12 Afleveren omgevingsvergunning voor een fruitbedrijf op een perceel 
met kadastrale afdeling 2 sectie B nrs. 237G en 237S, ter plaatse 
Korpse straat 90/1, aan Bart Mathys  - OMV_2020034446 

  

13 Afleveren omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning op een 
perceel met kadastrale afdeling 2 sectie A nr. 333G, ter plaatse Korpse 
straat 90/1, aan Bart Mathys - OMV_2020034514 

  

14 Aktename van een melding voor plaatsing bovengrondse 
propaangastank van 2.400 l op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 4 sectie B nr. 389 ter plaatse Gasterbosstraat 4 aan Albertus 
Weideveld - OMV_2020065031 

  

Lokale economie 

15 Ter agendering op de gemeenteraad van 22 juni 2020 : Goedkeuring 
intentieovereenkomst met betrekking tot BizLocator. 

Vrije Tijd 

16 Principiële goedkeuring ondersteuningsmaatregelen voor verenigingen 
en clubs in de strijd tegen het corona Covid-19 virus 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende ondersteuningsmaatregelen principieel goed en zal 
deze voor bespreking en goedkeuring overmaken aan de jeugd-, sport- en cultuuradviesraad : 
  
- een samenaankoop doen voor door verenigingen en clubs vooraf 'bestelde' handgel en ontsmettingsvloeistof; 
- mondmaskers gratis ter beschikking stellen van de verenigingen en clubs met een maximum van 20 stuks per 
vereniging/club; 
- de huurtarieven in De Markthallen niet verhogen in 2020 en 2021; Het AGB te verzoeken hetzelfde te doen wat 
betreft de tarieven van het sportcentrum Herkules; 
- de werkingssubsidies 2020 voor het werkjaar 2020 vervroegd uitbetalen aan de socio-culturele zalen en dit te 
doen op basis van de verdeling zoals vastgesteld voor het werkjaar 2019; De budgetwijziging hiertoe vereist ter 
goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad; 
- de werkingssubsidies 2020 voor het werkjaar 2019-20 vervroegd uitbetalen aan de jeugdverenigingen, de socio-
culturele verenigingen en de sportclubs en dit te doen op basis van de parameters van het werkingsjaar 2018-2019; 
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Cultuur 

17 Nieuw logo De Markthallen 

Het schepencollege keurt het nieuwe logo voor De Markthallen goed. 

Toerisme 

18 Ondersteuning aankoop acht steps door de VVV 

 

Dit punt werd verdaagd. 

 

Interne zaken 

Burgerzaken 

19 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om XXX ambtshalve te schrappen uit het 
bevolkingsregister. 

20 Schrapping uit het bevolkingsregister van ambtswege 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om XXX, XXX en XXX ambtshalve te schrappen uit het 
bevolkingsregister. 

Staf 

Secretariaat 

 

21 Verslag kerkraad 

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van 
Sint-Martinus Herk-de-Stad van 20 mei 2020. 

 

 

Wonen in West-Limburg 

22 Beroep tegen opname op leegstandsregister - VOL 510 

 

Dit punt werd verdaagd. 
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Personeel 

23 Aanwerving 1 VTE technisch beambte groendienst niveau E met aanleg 
werfreserve voor dezelfde functie. 

24 Verbreking arbeidsovereenkomst van een technisch beambte 
groendienst met ingang van 3 juni 2020 

25 Vaststelling individuele jaarwedde medewerker technische dienst 
wegens indiensttreding. 

26 Vaststelling individuele jaarwedde medewerker personeel wegens 
indiensttreding. 

27 Vaststelling individuele jaarwedde medewerker omgeving wegens 
indiensttreding. 

Meldingen 

28 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

29 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 

 


