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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 21 september 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 14 september 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd S/2020/594 en genummerd S/2020/599 en 
S/2020/600. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van S/2020/565 tot en met S/2020/580. 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van S/2020/2374 tot en 
met S/2020/2435, de aanrekeningen geboekt via journaal AK2 genummerd van S/2020/45 tot en met S/2020/47 en 
de aanrekeningen, geboekt via journaal VK1, genummerd S/2020/5889. 

Financiën 

5 Ter agendering op de gemeenteraad van oktober 2020 
Goedkeuring budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 

6 Ter agendering op de gemeenteraad van oktober 2020 
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Goedkeuring na aanpassing budget 2021 kerkfabriek Sint-Jan-de-
Doper Schulen. 

7 Ter agendering op de gemeenteraad van oktober 2020 
Goedkeuring budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk. 

Grondgebiedszaken 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
bedrijvencomplex met 5 casco bedrijfsunits & 1 bedrijfsunit met 
kantoor en appartement + afbraak van de bestaande bebouwing op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nr 247A2 en 
247C2, ter plaatse Industrieweg 1007 aan Haesevoets Rob - 
OMV_2020074483 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een 
bestaande garage op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1, 
sectie D nr 621S2, ter plaatse Keibergstraat 16 aan Voeten Jeff - 
OMV_2020085174 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
appartementsblok met 3 wooneenheden en een dierenartspraktijk op 
het gelijkvloers op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 4, 
sectie B, nrs 50C, 51A, 432A en 432B, ter plaatse Steenweg 48 aan DAP 
Lotte Postelmans - OMV_2020060954 

Omgeving 

11 Ter agendering op de gemeenteraad van 12 oktober 2020: 
Tijdelijke afwijking van het reglement voor het plaatsen van terrassen 
bij horecazaken op het openbaar domein. 

12 Advies bij verzoek project-MER-ontheffing 'Ontbossen in functie van 
ontwikkeling van graslanden en open moeraslandschap en bebossing' 
in Webbekomsbroek-Borchbeemden 

Het schepencollege gaat niet akkoord met de conclusie dat bij het voorliggende project-MER-ontheffingsdossier 
'ontbossing in functie van ontwikkeling van graslanden en open moeraslandschap en bebossing Webbekomsbroek - 
Borchbeemden' vanuit milieustandpunt geen negatieve effecten te verwachten zijn omdat: 
1. het dossier is onvoldoende gestoffeerd om de MER - ontheffing te beoordelen 
2. de oppervlaktes te bebossen (55ha) en te ontbossen (46ha) percelen zo omvangrijk zijn dat er geen 
verantwoording mogelijk is om deze ontheffing te motiveren gezien de verplichting reeds geldt vanaf respectievelijk 
meer dan 10ha en meer dan 3ha. Deze normen zijn ongetwijfeld zo gesteld gezien de te verwachten hoge impact bij 
overschrijding ervan; een beknopte nota kan derhalve onmogelijk de milieu - effecten op doordachte wijze 



3 
 

voorspellen, inschatten en opvangen.  
3. de systematische boscompensatie ten koste van akkerland is een eenzijdige benadering van het ecologisch 
systeem, waarbij elke vorm van verduurzaming van onze landbouwactiviteiten wordt veronachtzaamd; 
Dit verzoek tot project-MER-ontheffing wordt dan ook ongunstig geadviseerd. 

13 Advies bij een omgevingsvergunning in beroep op de percelen met 
kadastrale gegevens afdeling afdeling 1 sectie D nrs. 677W, 677T, 677S 
en 677V, ter plaatse Dormaelswinningweg 1 op naam van Paesmans LV 

Het oorspronkelijke voorwaardelijk gunstig advies geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen 
dd. 24/02/2020 voor het uitbreiden van een varkenshouderij op naam van Paesmans LV op een perceel met 
kadastrale 1ste afdeling  Sectie D nrs 677 S,T,V,W ter plaatse Dormaelswinningweg 1 wordt bevestigd. 

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
vrijstaande eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 1 sectie C nr. 951B, ter plaatse Dennenbosstraat 9, aan Indy 
Pauwels - OMV_2020092689 

  

Milieu 

15 Afvalpreventiefonds - Actie bruiswatertoestel 

Dit punt werd verdaagd. 

16 Subsidie aankoop natuurterreinen door natuurverenigingen 

Voor de aankoop van natuurterreinen door natuurverenigingen dienstjaar 2020 wordt een toelage van 900 euro 
uitgekeerd aan Natuurpunt. 

17 Goedkeuring heroriëntering project plattelandsklassen STEMmig 
boeren 2021 

Het schepencollege gaat akkoord met het voorstel van de educatief medewerker ‘plattelandsklassen’ om een 
virtueel bezoek (filmpje) aan een landbouwbedrijf te organiseren in combinatie met proefjes in de klas (STEM). 
 

Lokale economie 

18 Bespreking aanvraag standplaats circus Pepino. 

Dit punt werd verdaagd. 

19 Ondersteuning startende ondernemers - discussienota 

Dit punt werd verdaagd. 

Mobiliteit 
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20 Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor de regeling van het 
verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter gelegenheid 
van de startdag van de KSA Berbroek op zondag 27 september 2020. 

Ter gelegenheid van de startdag van de KSA Berbroek op zondag 27 september 2020 wordt de Kapelstraat 
afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer en dit vanaf de Lindestraat tot aan de Grotestraat te Berbroek vanaf 
11 tot 20 uur. 

Vrije Tijd 

Jeugd 

21 Toekenning kamp-, kadervormings- en werkingssubsidies 2020 voor 
de jeugdverenigingen 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat op basis van de vastgestelde reglementering de volgende 
subsidies uitgekeerd worden voor de kampen: 
 

Vereniging punten  subsidies 

Scouts Donk 848 1084,88 

Chiro St Joris 828 1117,08 

Chiro St Amandina 693 787,66 

KSA Berbroek 715 979,62 

KMB 72 74,31 

Chiro Arika 940 916,45 

  4096 4960,00 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat op basis van de vastgestelde reglementering de volgende 
subsidies uitgekeerd worden voor de werking: 
 

Vereniging Punten Subsidie 

Chiro Arika 3071 3 135,36 

Chiro St Amandina 2174 2 219,56 

Chiro St Joris 2096 2 139,92 

KSA Berbroek 2576 2 629,98 

Scouts Donk 3124 3 189,47 

KMB 1211 1 236,38 

JEELOBEE 0   

  14252 14 550,67 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat op basis van de vastgestelde reglementering de volgende 
subsidies uitgekeerd worden voor de activiteiten: 
 
Vzw Jeelobee: 1.000 euro 
  

22 Dag van de jeugdbeweging 2020 

Dit punt werd verdaagd. 

Sport 

23 Voetbaldossier 
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De investeringsenveloppe voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder A 4.4.1. wordt ter beschikking gesteld 
van voetbalclub Herk FC en JVGH respectievelijk gelegen in Herk centrum en Schulen en dit als volgt: 
-In hoofdorde de renovatie van de kantine voor 120 personen met 8 kleedkamers voor Schulen en een 
kunstgrasveld in Herk centrum. 
-In ondergeschikte orde en enkel voor zover het budget toereikend blijkt voor de aanleg van extra 
parkeergelegenheid en een kleiner kunstgrasveld in Schulen en voor kleine renovatiewerken aan de kantine in 
Herk-de-Stad; 
De gemeenteraad zal worden verzocht het reglement op de investeringssubsidies voor jeugd-, sport- en 
cultuurinfrastructuur van 9 november 2009 te wijzigen.  

Staf 

24 Te agenderen op de gemeenteraad van 12 oktober 2020 : 
Intergemeentelijke preventiewerking gezondheid 

Communicatie 

25 Goedkeuring teksten en lay-out Primeur 

De ontwerpteksten en lay-out voor de Primeur worden zonder wijzigingen aanvaard en het schepencollege geeft de 
opdracht de advertentie te laten publiceren. 

Secretariaat 

26 Kienspelvergunningen 

Bert Moyaers, Burgemeester 

 is afwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt 

Voor de organisatie van negen kienavonden wordt een vergunning verleend. 
  

Wonen in West-Limburg 

27 Plan van aanpak 2020 - Voortgangstoets Bindend Sociaal Objectief 

Dit punt werd verdaagd. 

Personeel 

28 Ter agendering op de gemeenteraad en de OCMW-raad van 12 oktober 
2020 : Goedkeuring wijziging gezamenlijk organogram en 
personeelsbehoefteplan gemeente en OCMW Herk-de-Stad 

Dit punt werd verdaagd. 

29 Arbeidsongeval 15/07/2020 begeleidster BKO: vaststelling consolidatie 
zonder blijvende invaliditeit 
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30 Arbeidswegongeval 4/02/2019 technisch assistent Technische Dienst - 
Uitvoering: vaststelling consolidatie zonder blijvende invaliditeit 

31 Aanwerving technisch assistent chauffeur/machinist in contractueel 
verband met een voltijds contract voor onbepaalde duur. 

Meldingen 

32 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

33 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

34 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

35 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 

 


