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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 28 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 21 september 2020 worden mits een 
aanpassing goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelaanvragen voor het dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/603, S/2020/604, S/2020/606 en S/2020/607 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening 2020/A-5.2.5./0119-
03/6150010/STAD/CBS/IP-GEEN onvoldoende krediet is. Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen, zoals 
voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2020, genummerd S/2020/609, waarvoor er op de jaarbudgetrekening 
voldoende krediet is en aanvaardt de bestelaanvraag, genummerd S/2020/620. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van S/2020/584 tot en met S/2020/602. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanvaarding van aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, voor het dienstjaar 
2020, genummerd van S/2020/2436 tot en met S/2020/2462 en de aanrekeningen geboekt via divers journaal, 
genummerd van S/2020/291 tot en met S/2020/298. 

Financiën 
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5 Ter agendering op de gemeenteraad van 12 oktober 2020. Jaarrekening 
en jaarverslag 2016 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad 

6 Ter agendering op de gemeenteraad van 12 oktober 2020. Jaarrekening 
en jaarverslag 2017 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad 

7 Ter agendering op de gemeenteraad van 12 oktober 2020. Jaarrekening 
en jaarverslag 2018 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad 

8 Ter agendering op de gemeenteraad van 12 oktober 2020. Jaarrekening 
en jaarverslag 2019 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad 

9 Urnengrafconcessie 

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

10 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Donk, wordt toegestaan voor 
begraving van wijlen XXX. 
 

11 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schakkebroek, wordt 
toegestaan voor begraving van wijlen XXX. 
 

12 Urnengrafconcessie 

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

13 Urnengrafconcessie 

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

14 Grafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een grafkuil op het gemeentelijk kerkhof van Schakkebroek, wordt toegestaan 
voor begraving van wijlen XXX. 
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15 Ter agendering op de gemeenteraad van oktober 2020 
Goedkeuring budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 
Schakkebroek. 

16 Ter agendering op de gemeenteraad van oktober 2020 
Goedkeuring na aanpassing budget 2021 kerkfabriek Sint-Martinus 
Herk-de-Stad. 

17 Uitbetaling mantelzorgtoelage 2de kwartaal 2020 

 
De lijst voor uitbetaling van de mantelzorgtoelage wordt goedgekeurd door het schepencollege, goed voor een 
bedrag van 3.235 euro. 
 

Grondgebiedszaken 

18 Weigeren van een omgevingsvergunning voor een toegangsoprit en 
inbuizen van een gracht op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 3 
sectie C nr. 620R, ter plaatse Stapstraat zn. aan Frederik Vanhees - 
OMV_2020074867 

19 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een 
zwembad met terras op een een perceel met kadastrale gegevens Afd. 
1 sectie C nr. 122E, ter plaatse Endepoelstraat 30 aan Ilse Volders - 
OMV_2020104129 

20 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het vellen van een 
notenboom op een perceel met kadastrale gegevens Afd. 1 sectie A nr. 
450C3, ter plaatse Oude Tramweg 2 aan Seré Godelieve - 
OMV_2020101824 

21 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een 
reeds afgesplitst kadastraal perceel voor het oprichten van een open 
bebouwing op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C 
nrs 911G, 911P en 911T, ter plaatse Smolderstraat 144 aan Ballet 
Denise - OMV_2020046206 

22 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het opdelen van een 
perceel in 2 percelen voor halfopen bebouwing op een perceel met 



4 
 

kadastrale gegevens afdeling 2 sectie A nrs 542H en 544R, ter plaatse 
Nieuwstraat 44 aan Ballet Denise - OMV_2020066812 

23 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van 
verkaveling 2005/0018/01 (438) - wijzigen van de 
verkavelingsvoorschriften voor lot 1 op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 4 sectie B nr 42V2, ter plaatse Steenweg zn aan DBT 
Consulting - OMV_2020071074 

24 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een 
perceel in 4 loten voor open bebouwing en het slopen van een 
bestaande woning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 
sectie D nr 312K2, ter plaatse Rummenweg 36 en 38 aan Ballet Denise - 
OMV_2020094181 

  

Omgeving 

25 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, Grote Hoolstraat zn, 1 afdeling, sectie C, nr. 94D 

26 Verzaking aan de verkavelingsvergunning, gelegen aan de Nieuwstraat 
44-46, door Hilde Hermans, Nieuwstraat 46 

27 Verlenen omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning te 
Schoolstraat op een perceel met kadastrale afdeling afdeling 1 sectie B 
nrs. 539W en 541V, ter plaatse Schoolstraat 103, aan Stefan Raskin - 
OMV_2020098064 

28 Aanvraag om voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het 
College van Burgemeester en Schepenen van Herk-de-Stad om zich te 
vestigen op het bedrijvenpark 'Vrouwevliet' te Berbroek - Fase 1 
Bedrijf: STEENBERGEN Eric BV 

Vrije Tijd 

Jeugd 

29 Dag van de jeugdbeweging 2020 
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Het schepencollege gaat akkoord met het organiseren van een actie op vrijdag 23 oktober 2020 op het plein voor de 
kerk voor al de jeugd die in Herk-de-Stad school lopen en hun uniform van de jeugdbeweging dragen. 

30 Evenementenaanvraag 

Het schepencollege verleent goedkeuring voor het organiseren van een cocktailbar op het Dorpsplein, 3540 Donk 
op 3 tot 5 oktober tijdens de organisatie van de Jeneverbar Scouts & Gidsen Donk. De Politie Limburg Regio 
Hoofdstad wordt gevraagd een controle uit te voeren op de naleving van de diverse voorwaarden en verplichtingen, 
vermeld in het reglement 'Fuiven moet kunnen in Herk-de-Stad' en de andere voorwaarden gesteld in de huidige 
beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Interne zaken 

Burgerzaken 

31 Schrapping uit het vreemdelingenregister van ambtswege 

32 Schrapping uit het vreemdelingenregister van ambtswege 

Staf 

33 Ter agendering op de gemeenteraad van 12 oktober 2020 : 
Goedkeuring huurovereenkomst huisvesting wijkpost politie 

Secretariaat 

34 Schriftelijke vraag namens N-VA fractie : Hernieuwing 
samenwerkingsovereenkomst voor uitvoering van werkstraffen binnen 
de gemeentelijke diensten 

Het college neemt kennis van de schriftelijke vragen van de N-VA fractie en gaat akkoord met het bezorgen van de 
geformuleerde antwoorden. 

Wonen in West-Limburg 

35 Plan van aanpak 2020 - Voortgangstoets Bindend Sociaal Objectief 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het plan van aanpak goed. 

Personeel 

36 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 
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37 Toekenning vrijwilligersvergoeding in het kader van de Herkse 
oorlogsmonumenten 

Aan XXX wordt een éénmalige vrijwilligersvergoeding toegekend van 34,71 euro voor het aanmaken van de QR-
codes bij de Herkse oorlogsmonumenten. 
  

38 Toestemming stage opleiding 'begeleider in de kinderopvang' bij De 
Speeldoos. 

39 Toestemming stage leerling 7de jaar kinderzorg De Prins bij De 
Speeldoos. 

40 Arbeidsongeval technisch beambte Technische Dienst - Uitvoering: 
vaststelling consolidatie zonder blijvende invaliditeit 

Meldingen 

41 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 12 oktober 2020 om 20 uur, waarbij conform art. 20 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
Secretariaat 
1. Beëdiging van de heer Michel Laenen als raadslid in opvolging van de heer Wim Berden ontslagnemend raadslid. 
Vorig verslag 
2. Goedkeuring vorig verslag. 
Financiën 
3. Goedkeuring budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek . 
4. Goedkeuring na aanpassing budget 2021 kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen. 
5. Goedkeuring budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk. 
6. Goedkeuring budget 2021 kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek. 
7. Goedkeuring na aanpassing budget 2021 kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad. 
AGB 
8. Jaarrekening en jaarverslag 2016 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. 
9. Jaarrekening en jaarverslag 2017 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. 
10. Jaarrekening en jaarverslag 2018 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. 
11.Jaarrekening en jaarverslag 2019 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. 
Omgeving 
12. Tijdelijk afwijken van het reglement voor het plaatsen van terrassen bij horecazaken op het openbaar domein 
ten gevolge van de Coronacrisis. 
13. 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). 
14. Reglement hondenlosloopweide Vezerlaan. 
Staf 
15. Intergemeentelijke preventiewerking gezondheid. 
16. Goedkeuring huurovereenkomst huisvesting wijkpost politie. 
Secretariaat 
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17. Fluvius Limburg. Algemene vergadering in buitengewone zitting op 9 december 2020. Goedkeuring agenda en 
vaststelling van het mandaat. 
18. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. Algemene vergadering in buitengewone zitting op 9 december 2020. 
Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat. 
Personeel 
19. Goedkeuring wijziging gezamenlijk organogram en personeelsbehoefteplan gemeente en OCMW Herk-de-Stad 
Kennisname 
20. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
21. Kennisname briefwisseling. 

42 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

43 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

44 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

 

45 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 

 


