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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 21 januari 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 13 januari 2020 werd zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelbonnen 

2 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2020/49 tot en met 2020/64. 

3 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van 2019/4327 tot en met 
2019/4452 en de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van 2020/27 tot en met 2020/81. 
 

Financiën 

4 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2020 : Gemeentelijk 
retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein – Verlenging vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 
december 2022 - rechtzetting 

5 Opvolging budgetten in kader van het meerjarenplan 2020-2025 

De nota inzake de opvolging van budgetten in kader van het meerjarenplan 2020-2025 wordt goedgekeurd. 
 

Grondgebiedszaken 
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6 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2020: 
Hersamenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
(GECORO) 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de bouw van een 
halfopen woning met vrijstaand bijgebouw op een perceel kadastraal 
gekend onder afdeling 71024 sectie A perceel 447T ter plaatse gekend 
als Stevoortweg 48 aan Bart Hayen. 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
halfopen woning met vrijstaand bijgebouw op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie A perceel 447T ter plaatse 
gekend onder Stevoortweg 50 aan Dewael Nico 

 9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van de 
constructies op een perceel kadastraal gekend onder afdeling 3 sectie 
C perceel 696L 700K 700H en 700E ter plaatse als Heerlestraat 22 aan 
Willy Polaris 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van een 
bestaande carport op een perceel kadastraal gekend als afdeling 71024 
sectie C perceel 556L3, ter plaatse gekend als Smolderstraat 52 

Omgeving 

11 Afleveren van een vestigings- en uitbatingsvergunning voor de 
exploitatie van een nachtwinkel. 

Dit punt werd verdaagd 

12 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, Zwarteveldstraat 12, 2 afdeling, sectie A, nr. 437B, 437C, 441N, 
441P, 444F, 441R 

Het schepencollege maakt opmerkingen betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter plaatse 
Zwarteveldstraat 12, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 2 afdeling, sectie A, nr. 437B, 437C, 
441N, 441P, 444F, 441R, groot volgens meting respectievelijk 15 858 m² voor lot 1, zoals vermeld op het 
opmetingsplan van landmeter-expert dd. 20 november 2019: 

• De vergunningstoestand is niet voor alle aanwezige constructies op het perceel aangetoond. De 
voorliggende splitsing regulariseert geenszins eventuele onvergunde constructies. 

• De achterste strook van het perceel, grenzend aan de Bosbeek, is gelegen in effectief 
overstromingsgevoelig gebied. 

  
De instrumenterende ambtenaar dient navolgende tekst op te nemen in de in de akte: 



3 
 

  
'Voor de verdeling werd geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning afgegeven en er is geen zekerheid 
wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen 
die voor bewoning kan worden gebruikt.' 

 13 Afleveren van een omgevingsvergunning aan Marie-Paule Jacobs voor 
het slopen van een hoeve en het verkavelen van een perceel in 2 loten 
voor open bebouwing op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 
2, sectie A, nrs. 224D2, 224Y, 226E en 226F ter plaatse Dreefstraat nrs. 
4 en 6 

14 Advies aangaande de publieke raadpleging over de conceptnota van 
het Beleidsplan Ruimte Limburg. 

Het schepencollege kan de doelgerichte ruimtelijke strategieën bijtreden maar zit met vragen en onzekerheden 
i.v.m. de juridische afdwingbaarheid en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze gemeente. 

Milieu 

15 Deelname Straat.net 2020 

Het schepencollege stemt in met de deelname aan de zwerfvuilactie 'Straat.net 2020'. 

16 Goedkeuring aankoop 'uniforme afvalsorteerstraatjes voor alle 
gemeentelijke gebouwen' 

Er wordt goedkeuring verleend voor de opdracht 'uniforme afvalsorteerstraatjes voor alle gemeentelijke gebouwen'. 
Deze opdracht wordt gegund aan de firma Engels Logistics NV voor een offertebedrag van 4.980 euro excl. btw. 
 

17 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning opdracht ophaling en 
versnippering van papier 

Er wordt goedkeuring verleend aan het bestek met nr. 2020-8846 en de raming voor de opdracht 'ophaling en 
versnippering van papier', opgesteld door de Technische Dienst - Uitvoering. De opdracht wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Renewi voor een 
bedrag van 49 euro excl. btw.  

Lokale economie 

18 Ter agendering op de gemeenteraad van februari 2020: gemeentelijk 
reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een 
machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare 
weg. 

TD - openbare werken 

19 Ter agendering op de gemeenteraad 
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onderhoud wegen in asfalt 2020 (Nachtegaalstraat e.a.) - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019-8760 

Vrije Tijd 

Cultuur 

20 Betoelaging 2018-2019 van de socio-culturele verenigingen 

Er wordt kennis genomen van de subsidies voor de verenigingen voor het werkjaar 2018-2019 zoals die door de 
cultuuradviesraad worden voorgesteld. 

NAAM VERENIGING 2018-2019 2018-2019 

  Punten   Subsidies   

Dameskoor Herk 1780 341,226 

Gemengd zangkoor Donk 1350 258,795 

Gemengd zangkoor Schulen 1100 € 210,87 

Harmonie Sint-Martinus   4500 

In Dulci Jubilo 0 0 

Jeugdzangkoor Berbroek 1950 373,815 

Jeugdzangkoor Donk   0 

OLV koor Berbroek 600 115,02 

Sint-Ceciliakoor Schakkebroek 1000 191,7 

Sunsingers   0 

Toneelgroep Sint-Martinus 1360 260,712 

Toneelgroep 't Kringske   0 

Volksdansgroep Harlekijn 1500 287,55 

Jipies 1370 262,629 

Vrienden van het Schulensbroek   0 

totaal podiumkunsten 12010 6802,317 

      

Davidsfonds 1670 320,139 

Gezinsbond Herk 1650 316,305 

Gezinsbond Schulen/Berbroek 1990 381,483 

FEMMA Berbroek     

FEMMA Herk-de-Stad 1440 276,048 

KVLV Schulen 180 34,506 

KWB Herk 1080 207,036 

Markant 1450 277,965 

Mival (VIEF v.a.2016) 950 182,115 

NEOS 2780 532,926 

OKRA Berbroek 1800 345,06 

OKRA Donk 520 99,684 

OKRA Herk 3290 630,693 

OKRA Schakkebroek 1200 230,04 

OKRA Schulen 860 164,862 

Pasar 1870 358,479 

Schakkebroek primeert     

Samana HdS 900 172,53 

ViVa 280 53,676 

Samana Schulen 350 67,095 

ziekenzorg Berbroek 560 107,352 

APL 1450 277,965 

OVOK 840 161,028 

      

tot. klass. verenig. 27110 5196,987 



5 
 

totaal subsidies 39120 11 999,30 

      

Puntenaantal 39120   

Puntwaarde 0,1917   

  

Jeugd 

21 Evenementenaanvraag Comedy Café: Thomas Smith - Jeugdhuis XL, 
Ridderstraat 6, 3540 Herk-de-Stad - 21 februari 2020 

Er wordt ingestemd met de organisatie van Comedy Café: Thomas Smith, een fuif in Jeugdhuis XL, Ridderstraat 6, 
3540 Herk-de-Stad te Herk-de-Stad op 21 februari 2020 vanaf 20 uur tot 00 uur. Er wordt onder voorwaarden een 
afwijking voorzien op de Vlaremwetgeving voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

22 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten 

Het schepencollege geeft toestemming aan de dient Burgerzaken voor het afleveren van een personenlijst van de 
kinderen geboren in 2018 en 2019 aan XXX, namens vzw KOHH-Campus 't leer-rijk. 

Beleid 

23 Ter agendering op de gemeenteraad: 
Goedkeuring statuten Zorgraad ELZ Herckenrode 

Staf 

24 Ter agendering op de gemeenteraad: 
Toetreding gemeente en OCMW tot Audio (Vereniging van publiek 
recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over 
het lokaal bestuur), goedkeuring van een intern auditcharter, 
oprichting van een plaatselijke auditcomité 

Secretariaat 

25 Aanvraag toestemming plaatsing kermisfrituur vooraf aan kermissen. 

Dit punt werd verdaagd 

Wonen in West-Limburg 

26 Grotestraat 87, 89, 87 bus 1 en 87 bus 2 
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Het schepencollege gaat principieel akkoord om verdere onderhandelingen op te starten met SVK Land van Loon 
over de in huur name van de twee appartementen Grotestraat 87 bus 1 en Grotestraat 87 bus 2. 
Het schepencollege gaat akkoord om de woningen Grotestraat 87 en Grotestraat 89 tijdelijk te verhuren via het 
OCMW, met een huurovereenkomst overeenkomstig de private huurwet, aan de huidige huurders, met opstarten 
van huurbemiddeling, in afwachting van verkoop. 

Personeel 

27 Toestemming stage werkplekleren hogeschool PXL – graduaat 
accounting administration bij de dienst Financiën. 

28 Toestemming stage student handel Sint-Martinusscholen bij de 
stedelijke dienst Sport. 

29 Toestemming onderzoekstage bachelor lager onderwijs bij De 
Speeldoos. 

30 Toestemming kijkstage 3de bachelor revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie bij De Speeldoos. 

31 Aanwerving medewerker personeel (38/38) niveau C met aanleg 
werfreserve voor dezelfde functie. 

32 Aanvaarding ontslag begeleidster BKO  in onderling overleg. 

33 Verlenging aanwerving medewerker jeugd (19/38) met een contract 
bepaalde duur. 

Dit punt werd verdaagd 

Meldingen 

34 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

35 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

  

36 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 

 


