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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 14 september 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen 

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

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Mark Vanleeuw, Schepen 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 7 september 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelaanvragen genummerd van S/2020/545 tot en met 
S/2020/551, de bestelaanvragen genummerd van S/2020/552 tot en met S/2020/554 en van S/2020/557 tot en met 
S/2020/559, de bestelaanvraag genummerd S/2020/555 en de bestelaanvraag S/2020/564. 
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelbonnen genummerd van S/2020/527 tot en met 
S/2020/549. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de aanrekeningen genummerd van S/2020/2257 tot en met 
S/2020/2373 en de aanrekeningen genummerd van S/2020/43 tot en met S/2020/44. 

Financiën 

5 Opvolging budgetten: Uitvoeringscijfers 2020 - stand 07/09/2020 
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Er wordt akte genomen van de uitvoeringscijfers met betrekking tot het budget 2020 (stand per 07/09/2020). 

6 Collectief pensioenfonds mandatarissen: keuze financieringsplan 

Voor de actualisatie van het financieringsplan wordt rekening gehouden met volgende financiering: jaarlijkse 
bijdrage van 7.5% van de loonmassa. Afhankelijk van financiële meevallers wordt op jaarbasis bepaald of een 
aanvullende storting in het fonds zal plaatsvinden. Ten vroegste vanaf 2030 zal er een opvraging vanuit het fonds 
plaatsvinden. 

Grondgebiedszaken 

7 Weigeren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een 
perceel in twee loten open bebouwing op een perceel met kadastrale 
gegevens Afd. 3 sectie C nr. 696L, 700K, 700H en 700E, ter plaatse 
Heerlestraat 22 aan Willy Pollaris - OMV_2020012475 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en 
uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning op een perceel met 
kadastrale gegevens Afd. 1 sectie A nr. 566M, ter plaatse Oudestraat 18 
aan Willems Bert - OMV_2020078110 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor verbouwen van een 
bestaande woning, afbreken van een garage en bouwen van een 
tuinberging op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 sectie A nr. 
449D2, ter plaatse Stevoortweg 21 aan Celis Myriam - OMV2020061783 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
tuinhuis op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 2 sectie B nr. 
12W en 12A2, ter plaatse Nieuwstraat 61 aan Waterlot Bart - 
OMV_2020063992 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 34 
appartementen en 2 kantoren op een perceel met kadastrale gegevens 
Afd. 1 A nr. 481Z, 481Y, 481X en 481T, ter plaatse Sint-Truidersteenweg 
20 aan ELEAN INVEST - OMV2020055841 

Omgeving 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
terrasoverkapping op een perceel met kadastrale gegevens afd. 71051 
sie. B nr. 436N2, ter plaatse Tichelstraat 23, aan Monique 
Vanderstukken - OMV_20200805 
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13 Aanvraag tot opname als 'vergund geacht' in het vergunningenregister 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om alle constructies, met uitzondering van de overkapping 
achter de loods links, gelegen te Schoolstraat 103, 3540 Herk-de-Stad, op een perceel kadastraal gekend als 1 
Afdeling, Sectie B, nr(s). 541W, 541V en 541X op te nemen als 'vergund geacht' in het vergunningenregister. 
 

14 Afleveren omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning op een 
perceel met kadastrale afdeling 1 sectie C nr. 470A, ter plaatse 
Gebruiksweg zn, aan Lambrechts-Peeters LV - OMV_2020086218 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het herverkavelen van 
de loten 1, 2 en 3 in 1 lot voor open bebouwing, 2 loten voor halfopen 
bebouwing en een bestaande woning op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 1 sectie D nrs. 623K en 623L, ter plaatse Eggelstraat 
18, aan Theo Vos - OMV_2020030410 

16 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van een 
carport op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 sectie A nr. 
521A, ter plaatse Berkenstraat 6, aan Sven Jordens - OMV_2020032519 

17 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels augustus 2020 

Milieu 

18 Ter agendering voor de gemeenteraad van 12 oktober 2020: 
Overeenkomst tussen VMM en de gemeente Herk-de-Stad aangaande 
het beheer van percelen gelegen ter hoogte van de Vroentestraat te 
Herk-de-Stad (Vrijgeweide Vroente) 

TD-P 

19 Goedkeuring gunning 'Centraleverwarmingsketel speeldoos Donk' 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 
8 september 2020, opgesteld door de Technische Dienst - Patrimonium. De opdracht 'Centrale verwarmingsketel 
speeldoos Donk' wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde NS TECHNICS BVBA, 
Nijverheidslaan 5483 te 3800 Sint-Truiden, tegen het nagerekende offertebedrag van 4.935,28 euro excl. btw. 
 

TD - patrimonium 
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20 Goedkeuring eindafrekening opdracht 'Bouwen van een nieuwbouw 
van de buitenschoolse kinderopvang voor 120 kinderen' 

Het schepencollege gaat akkoord met de eindafrekening voor de opdracht 'Bouwen van een nieuwbouw van de 
buitenschoolse kinderopvang voor 120 kinderen', opgesteld door de ontwerper, Architectenbureau Avenirarchitecten 
bvba + Modulo architecten, Diestersteenweg 358 te 3500 Hasselt, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal 
bereikten van 1.666.983,19 euro excl. btw. 
 

Vrije Tijd 

Cultuur 

21 Heropstart en veiligheidsprotocol De Markthallen 

Het veiligheidsprotocol voor bezoekers/gebruikers van De Markthallen wordt goedgekeurd. Het college neemt 
kennis van de heropstart van zowel de receptieve als de eigen werking van De Markthallen; 

Sport 

22 Veiligheidsprotocol gebruik sportcentrum Herkules i.k.v. strijd tegen 
Covid 19 

Het schepencollege keurt het veiligheidsprotocol voor het gebruik van sportcentrum Herkules goed. Het protocol is 
gebaseerd op volgende algemene bepalingen: 
- maximum aantal sporters per ruimte en maximum aantal bezoekers 
- gescheiden in- en uitgang en een circulatieplan voor sporters en bezoekers 
- verplicht dragen van een mondmasker, ontsmetten van de handen en voor bezoekers het respecteren van de 
1,5m afstand 
- ontsmetten van gebruikte kleine sportmaterialen (ballen, hoepels, kegels, banken...) en zitbanken in de 
kleedkamers door de sportclubs en de scholen 
- ontsmetten van gebruikte grote sportmaterialen (baskettoren, badmintonnetten,volleybalnet...), kleedkamers na 
douchen, dagelijks van toiletten en publieke ruimtes door de dienst Sport 
- aanduiden van een coronaverantwoordelijke per sportclub die vooral instaat voor de wedstrijdorganisatie en het 
onthaal van bezoekers; 
- gedragsregels voor bezoekers 
- gedragsregels in het cafetaria 
  
De dienst Sport krijgt als opdracht: 
- toe te zien op een correcte toepassing van dit veiligheidsprotocol 
- de ontwikkelingen rond Covid 19 verder nauw op te volgen en indien nodig het veiligheidsprotocol aan te passen 
i.f.v. gewijzigde algemene veiligheidsregels 
- wijzigingen aan het veiligheidsprotocol zo snel mogelijk te communiceren naar alle gebruikers en ter kennisgeving 
voor te leggen aan het schepencollege 
  

23 Sportdag voor lagere scholen 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het aangepaste concept zodat de sportdag voor de 
lagere scholen op een coronaveilige manier kan worden georganiseerd op dinsdag 22 en donderdag 24 september; 
Er wordt een politiereglement uitgevaardigd om de toegang te verbieden op 22 en 24 september tot het domein 
Olmenhof, met inbegrip van de speeltuin, de parking van Herk FC en de mobilehomeparking tussen 7 en 17 uur. 
De visvijver is enkel toegankelijk langs de zuidelijke ingang aan de St. Truidersteenweg. 

Staf 
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Secretariaat 

24 Verslag kerkraad Kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad op 27 
augustus 2020 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Sint-Martinus Herk-de-
Stad van 27 augustus 2020. 

Personeel 

25 Principiële goedkeuring verhoging bijdrage aanvullend pensioenstelsel 
voor contractuele personeelsleden van 2,75% naar 3% en gelijkstelling 
tijdelijke werkloosheid coronacrisis voor opbouw aanvullend pensioen. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt principieel in met navolgende beslissing : 
 

• De raad verhoogt de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler naar 3% vanaf 1 januari 2021 en voor 
de duur van de VIA middelen voor alle contractuele medewerkers. 

 

• De raad gaat akkoord met het gewijzigd kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat op 9 
december 2009 op het Vlaamse Comité C1 onderhandeld werd en zoals van toepassing vanaf 1 januari 
2019, dat in bijlage wordt toegevoegd. 

 

• De raad stemt in met de verzekering van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de opbouw van de 
tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden en keurt hiertoe de bijlage aan het kaderreglement 
goed. 

 
Hogervermelde princiepsbeslissing wordt samen met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten voor 
advies voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité alvorens deze ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

26 Aanduiding vrijwilliger voor begeleiding leesclub in de bibliotheek 

27 Goedkeuring samenwerking met de VZW Stijn in het kader van 
begeleid werken 

Het schepencollege stemt in met de samenwerking met de dienst begeleid werken @work binnen de vzw Stijn om 
binnen de draagkracht van onze organisatie onbezoldigd werk in het reguliere arbeidscircuit aan te bieden aan 
personen met een beperking en hiertoe de raamovereenkomst tussen de dienst begeleid werken en de werkplaats 
te ondertekenen. 
  

Meldingen 

28 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

29 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
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Nathalie Creten 
W.g. Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


