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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 27 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 

 

Allerlei 

1 16.30u : Toelichting door korpschef Philip Pirard en Stefaan Brillouet 
betreffende de toelating van de raad voor het gebruiken van body- en 
dashcams en drones 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 21 januari 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2020/65 tot en met 2020/87 en waarvoor er op de 
jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2019, genummerd 
van 2019/4453 tot en met 2019/4583 en de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 genummerd van 2020/82 tot 
en met 2020/98. 

 

Financiën 
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5 Urnengrafconcessie 

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

6 Grafconcessie 

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

7 Grafconcessie 

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

Grondgebiedszaken 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen 
op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie A 
percelen 507F en 507E ter plaatse gekend als Diestsesteenweg 8 aan 
Annelies Sneyers 

  

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het slopen van 
koterijen, uitbreiden van de woning en plaatsen van een tuinhuis op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71012 sectie B perceel 
8N4 ter plaatse gekend als Nieuwstraat 43. OMV_2019136661 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 
functie van landgebouw naar opslagruimte op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie A perceel 123F2 - 123S3 ter 
plaatse gekend als Oude straat z/n aan Daniël Saels. OMV_2019146752 

Dit punt werd verdaagd 

11 Nota bomen Bampsstraat 

Enkel de bomen in de Bampsstraat met wortelopstand tot tegen de gevel en waardoor problemen ontstaan met de 
bouwfysische toestand van de woningen worden gerooid en vervangen door bomen met een andere wortelgroei. 
 

12 Ter agendering gemeenteraad februari 2020: 
Vervanging reglement energiebesparende maatregelen naar 'reglement 
maatregelen in het kader van het klimaatactieplan - 2030' 
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Dit agendapunt werd verworpen. 

Omgeving 

13 Verslag van de vergadering met betrekking tot de collegebeslissing 
van 27/12/2018 om van start te gaan met de procedure voor de opmaak 
van een RUP voor de omzetting van vervallen zonevreemde 
verkavelingen naar bouwgrond en wijzigen van het standpunt met 
betrekking tot deze procedure. 

 
Het college neemt kennis van het verslag van het overleg dd. 17/01/2019, maar neemt geen nieuwe beslissing. 

Milieu 

14 Deelname aan dikketruiendag 2020 

Het schepencollege stemt in om als gemeentelijke overheid deel te nemen aan de dikke truiendag 2020 op dinsdag 
11 februari 2020 door in alle administratieve gebouwen van de gemeente en OCMW de verwarming 2 graden lager 
te zetten. 
 
 

15 Aktename van een melding aan mevrouw Mireille Heylen voor 
Hagelandse MX Club Wezemaal vzw voor Motorcross Rummen - Herk-
de-Stad op 4 en 5 april 2020, op een perceel met kadastrale gegevens 
Afdeling 71024, sectie D, perceel 703A, 706B, 707C, 707D. 

Er wordt akte genomen van de melding voor een motorcrosswedstrijd 4 en 5 april 2020 op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 1 sectie D nrs. 703A, 706B, 707C en 707D. 
 

TD - openbare werken 

16 Goedkeuring subsidieaanvraag Vlaamse Overheid 

De aanvraag van de subsidie bij de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken voor de 
fietssuggestiestroken die werden aangelegd in de Schoolstraat in 2019 wordt goedgekeurd. 

TD - groen 

17 De Speeldoos - graszoden - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning 
- 2020-8860 

Er wordt goedkeuring verleend aan het bestek met nr. 2020-8860 en de raming voor de opdracht 'De Speeldoos - 
graszoden', opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
3.520 euro excl. btw. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Graszoden 
Van Bael BVBA, Voortbossen 86 te 2450 Meerhout, tegen het nagerekende offertebedrag van 3.200 euro excl. btw. 
 

Vrije Tijd 

Jeugd 
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18 Familie avond 'snurken in 't park' - 27 juni 2020 

Het schepencollege keurt de organisatie goed van de eerste editie van 'snurken in ’t park' op zaterdag 27 en zondag 
28 juni 2020 in het domein Olmenhof-Harlaz. Hiervoor wordt onder voorwaarden aan afwijking verleend op artikel 6 
van het politiereglement voor het gebruik van het gemeentelijk domeinen Olmenhof-Harlaz dd. 14 december 2015 
i.v.m. het gebruik van een geluidsinstallatie en een afwijking te verlenen op artikel 170 §3 van de politiecodex voor 
het gebruik van het park na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang. 
 

Sport 

19 Uitbetaling investeringstoelage sportvereniging "Sporta Padel vzw". 

Het schepencollege geeft de toelating tot uitbetaling van een investeringssubsidie van 44.997,54 euro aan 
padelvereniging 'Sporta Padel vzw', voor de aanleg van 2 padelterreinen op de tennisaccommodatie in de 
Manestraat te Schulen. 
 

Beleid 

20 Kennisname afspraken binnen de gemeentelijke administratie rond de 
opvolging van adviezen 

Het schepencollege neemt kennis van de interne afspraken rond de opvolging van adviezen van de diverse erkende 
adviesraden. 
 

Staf 

Secretariaat 

21 Verslag kerkraad Onze Lieve Vrouw Geboorte Donk van 21 mei 2019 

  
Er wordt kennis genomen van de inhoud van het verslag van de vergadering van Onze Lieve Vrouw Geboorte Donk 
van 21 mei 2019. 

22 Verslag kerkraad Onze Lieve Vrouw Geboorte Donk van 26 december 
2019 

 
Er wordt kennis genomen van de inhoud van het verslag van de vergadering van kerkfabriek Onze Lieve Vrouw 
Geboorte Donk van 26 december 2019. 

23 Kennisname: Verslag kerkraad Sint-Martinus Herk-de-Stad van 13 
januari 2020 

  
Er wordt kennis genomen van de inhoud van het verslag van de vergadering van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-
Stad van 13 januari 2020. 
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24 Verslag kerkraad Centraal Kerkbestuur van Herk-de-Stad van 6 januari 
2020 

Er wordt kennis genomen van de inhoud van het verslag van de vergadering van Centraal Kerkbestuur Herk-de-
Stad van 6 januari 2020. 

25 Verslag overleg centrale kerkraad - gemeentebestuur 

Er wordt kennis genomen van de inhoud van het handhavingsbesluit van de kerkraad en het schepencollege beslist 
de minister te verzoeken dit te vernietigen. Het eenzijdig opleggen van de inhoud van een verslag van een overleg 
tussen de centrale kerkraad en het gemeentebestuur schendt de wet en is strijdig met het gemeentelijk belang, in 
casu het financieel belang van de gemeente gezien het geschorste verslag geen melding maakt van het standpunt 
van de gemeentelijke overheid inzake de budgetten die zullen ingeschreven worden ten bate van de kerkfabrieken 
in de gemeentelijke meerjarenplanning. 

 

26 
Kosten watermeter kerk Schulen 

Het college gaat akkoord om een tussenkomst te voorzien in de meerkost van het waterverbruik van de kerk van 
Schulen, meerkost die het gevolg zou zijn van de vervanging van de drukkraan door een gewone kraan op vraag 
van het kerkbestuur naar aanleiding van de organisatie van het optreden van Lisa Del Bo. 
 

27 Te agenderen op de gemeenteraad van februari 2020 : De vraag tot 
toestemming voor het gebruik van bodycams, dashcams en 
dronecams door de politie voor te leggen aan de gemeenteraad. 

28 Annulatie kienspelvergunning op 8 februari 2020. 

De kienspelvergunning toegekend aan XXX ten voordele van CV De Jipie's Schakkebroek op zaterdag 8 februari 
2020 wordt geannuleerd. 
 

29 Kienspelvergunning op 8 februari 2020. 

Voor de organisatie van een kienavond(en) op 8 februari wordt een vergunning verleend. 
 

Personeel 

30 Omniumverzekering voor gebruik eigen voertuig voor opdrachten in 
het belang van de dienst.  Uitbreiding verzekering nieuwe 
personeelsleden. 

De omniumverzekering voor het gebruik van het eigen voertuig voor opdrachten is het belang van de dienst wordt 
uitgebreid voor twee personeelsleden. 
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31 Bijkomende aanwerving van twee begeleidsters BKO (9,5/38), ter 
vervanging van een begeleidster in werkverwijdering. 

32 Aanwerving begeleidster buitenschoolse kinderopvang (19/38) met een 
contract voor bepaalde duur. 

33 Opnieuw vacant verklaring van de voltijdse betrekking van deskundige 
openbare werken in contractueel verband met aanleg werfreserve. 

34 Organisatie selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve 
voor de contractuele functie van deskundige patrimonium. 

35 Vacant verklaring van de voltijdse betrekking van technisch assistent 
chauffeur in contractueel verband met aanleg werfreserve. 

36 Vacant verklaring van de voltijdse betrekking van beambte groendienst 
in contractueel verband met aanleg werfreserve. 

Meldingen 

37 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 10 februari 2020 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 
Financiën 
2. Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – 
Verlenging vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 - rechtzetting. 
Grondgebiedszaken 
3. Hersamenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). 
4. Onderhoud wegen in asfalt 2020 (Nachtegaalstraat e.a.) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2019-8760. 
5. Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van 
taxistandplaatsen op de openbare weg. 
Vrije Tijd 
6. Gemeentelijk subsidiereglement ter ondersteuning van fuifbussen. 
Staf 
7. 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. 
8. Goedkeuring statuten Zorgraad ELZ Herckenrode. 
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9. Principiële toestemming voor het gebruik van bodycams, dashcams en dronecams door de politie op het 
grondgebied van Herk-de-Stad. 
10. Dienstverlenende vereniging Cipal. Aanduiding effectief en plaatsvervangend afgevaardigde op de algemene 
vergaderingen. 
Kennisname 
11. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
12. Kennisname briefwisseling. 

38 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

39 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 

 


