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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 08 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 2 juni 2020 wordt goedgekeurd. 
 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/357 en S/2020/358. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelbonnen genummerd van S/2020/345 tot en met 
S/2020/358. 
 

4 Aanrekeningen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, voor het 
dienstjaar 2020, genummerd van S/2020/1328 tot en met S/2020/1395 en de aanrekeningen, geboekt via journaal 
AK2 voor het dienstjaar 2020, genummerd van S/2020/24 tot en met S/2020/25 en de aanrekeningen, geboekt via 
divers journaal, genummerd S/2020/216 en S/2020/220. 

Financiën 

5 Urnengrafconcessie 

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

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

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

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het verlenen van in de Comfort Letter gehanteerde 
principes. waarbij de enige aandeelhouder van het AGB, zijnde de Stad Herk-de-Stad, zich engageert om een 
oplossing te bieden voor het negatieve netto-actief van het AGB. 
 

8 Heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers. 

De ontwerpkohier, lijst 13 van 6 mei 2020, van de gemeentebelasting op de heffing op leegstaande woningen en/of 
gebouwen en/of kamers van het 1ste kwartaal 2020 wordt vastgesteld op drie artikels voor de som van 8 800 euro 
en uitvoerbaar verklaard. 
 

Grondgebiedszaken 

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

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
pand naar een frituur met 2 bovenliggende appartementen op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 sectie B nr 253M2 en 
253L2, ter plaatse Kiezelweg 109 aan Bart Windmolders - 
OMV_2020029282 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een 
bedrijfswoning en functiewijziging van de bestaande woning naar 
verblijfsgelegenheid voor seizoensarbeiders op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 1 sectie D nr 518K en 518H, ter plaatse 
Timmerstraat 6 aan Demeer Patrick - OMV_2020013777 

Dit punt werd verdaagd 

Omgeving 

12 Afleveren omgevingsvergunning voor het recyclagepark van 
Limburg.net  op een perceel met kadastrale afdeling 1 sectie A nrs. 
226H, 227N en 227H, ter plaatse Industrieweg 1412, aan LIMBURG.NET 
OPDRAVER - OMV_2019128028 
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13 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels mei 2020 

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

14 Ter agendering op de gemeenteraad van 22 juni 2020 : Advies van de 
GECORO met betrekking tot de aanvraag van een planologisch attest 
voor de uitbreiding van een bedrijf. 

TD-P 

15 Ter agendering van de gemeenteraad van juni 2020: Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze opdracht “Wegenis en Riolering 
Amandinaweg en Koestraat” 

16 Ter agendering van de gemeenteraad van juni 2020: Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze opdracht “Wegenis en Riolering 
Keernestraat”. 

TD - openbare werken 

17 Ter agendering op de gemeenteraad van 22 juni 2020 : Onderhoud 
wegen in asfalt 2020 (Nachtegaalstraat e.a.) - Goedkeuring verrekening 
- 2019-8760 

Vrije Tijd 

18 Hulp aan de Herkse basissscholen naar aanleiding van de heropstart 
van de scholen. 

De infrastructuur van BKO De Speeldoos (met name de vijf opvanglocaties) wordt vanaf 9 juni 2020 tot eind van het 
schooljaar overdag ter beschikking gesteld van de Herkse scholen in functie van een eventuele noodopvang. 
Afhankelijk van de bezettingsgraad in de voor- en naschoolse opvang (en de personeelsinzet die hiervoor nodig is) 
worden medewerkers van BKO De Speeldoos ingezet bij de ochtend-, avond- en middagbewaking indien hier nood 
aan is en dit vanaf 9 juni 2020 tot einde van het schooljaar. 

Jeugd 

19 Erkenning van jeugdverenigingen als jeugdwerkvorm voor 2020 

De volgende verenigingen worden als jeugdwerkvorm erkend: 
1. Chiro Arika 
2. Chiro St. Amandina 
3. Chiro St. Joris 
4. Scouts en gidsen Donk 
5. KSA Berbroek 
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6. Jeugdhuis XL 
7. Stedelijk Jeugdraad 
8. Speelpleinwerking Kameleon 
9. Rock Herk vzw 
10. Jeelobee vzw 
11. Katholieke Maten in Beweging 

 

20 Toekenning kadervormingssubsidies jeugdwerkbeleid 2020 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het toekennen van de kadervormingssubsidies. 
 
 

21 Ondersteuning zomerkampen/zomerwerking jeugdverenigingen i.k.v. 
strijd tegen corona Covid-19 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om per zomerkamp één gratis coronapakket te voorzien 
met volgende materialen: 12 flesjes alcoholgel, 20 mondmaskers, 1 spatscherm, 2 doosjes wegwerphandschoenen 
en 1.600 papieren zakdoeken. Onder voorbehoud dat tenten en nadars beschikbaar, zijn wordt voorzien in één 
gratis tiptent per zomerkamp en de nodige gratis nadarhekken om contactbubbels van elkaar te scheiden. Waar 
nodig wordt voorzien in een extra rit om het kampmateriaal per bubbel te vervoeren. 

22 Ter agendering op de gemeenteraad van 22 juni 2020 : Bekrachtiging 
van de collegebesluiten van 25 mei 2020 met betrekking tot de 
instemming van de inrichting van speelstraten in de zomer 2020 en de 
goedkeuring van het bijhorend tijdelijk politiereglement. 

Staf 

Secretariaat 

23 Bijkomende bestelling relatiegeschenken 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een bijkomende bestelling van relatiegeschenken goed. 
 

24 Ter agendering op de gemeenteraad van juni 2020: Goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Lummen en gemeente 
Herk-de-Stad betreffende de ondersteuning van de dienst omgeving 
inzake milieudossiers. 

Wonen in West-Limburg 

25 Aanvraag vrijstelling leegstand wegens overmacht VOL 506 

Het College van Burgemeester en Schepenen kent geen vrijstelling toe op basis van overmacht. 

Personeel 
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26 Ter agendering op de gemeenteraad en de OCMW-raad van 22 juni 
2020 : Goedkeuring wijziging gezamenlijk organogram en 
personeelsbehoefteplan gemeente en OCMW Herk-de-Stad 

Dit punt werd verdaagd 

27 Vaststelling individuele jaarwedde beambte onderhoud wegens 
indiensttreding. 

28 Aanwerving 1 VTE technisch beambte groendienst-seizoenarbeider 
wegens ontslag reeds aangestelde kandidaat. 

Meldingen 

29 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

 

30 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 22 juni om 20 uur, waarbij conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur van 
22 december 2017 volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
Vorig verslag 
1. Goedkeuring vorig verslag. 
Grondgebiedszaken 
2. Samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). 
3. Advies van de GECORO met betrekking tot de aanvraag van een planologisch attest voor de uitbreiding van een 
bedrijf. 
4. PG Leader Haspengouw - Goedkeuring jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019. 
5. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze opdracht “Wegenis en Riolering Amandinaweg en Koestraat”. 
6. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze opdracht “Wegenis en Riolering Keernestraat”. 
7. Onderhoud wegen in asfalt 2020 (Nachtegaalstraat e.a.) - Goedkeuring verrekening - 2019-8760. 
8. Goedkeuring intentieovereenkomst met betrekking tot BizLocator. 
Vrije Tijd 
9. Bekrachtiging van de collegebesluiten van 25 mei 2020 met betrekking tot de instemming van inrichting 
speelstraten in de zomer 2020 en de goedkeuring van het bijhorend tijdelijk politiereglement. 
Staf 
10. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Lummen en gemeente Herk-de-Stad betreffende 
de ondersteuning van de dienst omgeving inzake milieudossiers. 
11. Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer (OSM)/ Statutaire algemene vergadering op 30 juni 2020. 
Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten. 
12. Cipal algemene vergadering op 25 juni 2020. Goedkeuring agenda en in te nemen standpunten. 
Kennisname 
13. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
14. Kennisname briefwisseling. 
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31 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

32 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 

 


