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BESLUITENLIJST - het college van burgemeester en 
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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 09 maart 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 2 maart 2020 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen genummerd 2020/215.  
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2020/198 tot en met 2020/213 en waarvoor er op 
de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen voor het dienstjaar 2019, genummerd 2019/4931 en 2019/4933 
en de aanrekeningen genummerd van 2020/335 tot en met 2020/416. 
 

Financiën 
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5 Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de 
Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde 
woningen. 

Het ontwerpkohier, lijst 4 van 25 februari 2020, van de gemeentebelasting op de heffing op ongeschikte en 
onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde 
woningen van het jaar 2019 wordt vastgesteld op drie artikels voor de som van 5 500 euro en uitvoerbaar verklaard. 
 

6 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op de afvalinzameling en –verwerking door 
Limburg.net voor het dienstjaar 2020. 

Het ontwerpkohier van de gemeentebelasting op de afvalinzameling en –verwerking door Limburg.net voor het 
dienstjaar 2020 wordt vastgesteld op 5289 artikels voor de som van 620.226,51 euro en uitvoerbaar verklaard. 
 

7 Opdracht tot doorfacturatie aan Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-
Stad (AGB) 
Toezichters 

Het schepencollege geeft de Dienst Financiën de opdracht de volgende facturatie met name 'toezicht van 2019' - 
aan het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad (AGB) uit te voeren: terugvordering personeelskost toezichters 
2019 ten bedrage van 101 022,73 euro. 
 

8 Opdracht tot doorfacturatie aan Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-
Stad (AGB) 

Het schepencollege geeft de dienst Financiën de opdracht volgende facturatie aan het Autonoom Gemeentebedrijf 
Herk-de-Stad (AGB) uit te voeren: terugvordering personeelskost 2019: 26 430,09 euro. 
 

Grondgebiedszaken 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging, 
uitbreiding van de woning en interne verbouwingen op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 71024 sectie C perceel 944M2 ter plaatse 
Smolderstraat 159 aan Jan Creten - OMV_2020006089 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de bouw van een 
bijgebouw op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71012 
sectie A perceel 500C ter plaatse gekend onder Dorpsstraat 33 aan 
Jeroen Claes - OMV_2019161129 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, 
slopen constructies en heropbouw woning op een perceel met 
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kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nrs. 471C, 471H, 471F en 471E, 
ter plaatse Jodestraat 23 aan Ingeborg Eykelberg - OMV_2019121801 

Omgeving 

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

Er wordt onder voorwaarden een vestigings- en uitbatingsvergunning voor de exploitatie van een nachtwinkel 
gelegen Ridderstraat 13 voor een periode van 3 jaar afgeleverd. 
 

13 Kennisname beslissing bestendige deputatie van de provincie Limburg 
betreffende de omgevingsvergunning van de heer Tom Heeren namens 
Limboma aangaande het slopen van een woning en een bedrijfshal en 
het bouwen van een handelspand met bijhorende terreinaanleg, ter 
plaatse Steenweg 87. 

14 Artikel 5.2.7. V.C.R.O. -  Kennisgeving maandoverzicht 
stedenbouwkundige uittreksels februari 2020 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het maandoverzicht van de stedenbouwkundige 
uittreksels van februari 2020  

15 Weigeren van de omgevingsvergunning voor het slopen van de 
bestaande woning/hoeve en het verkavelen in 3 loten voor open 
bebouwing gelegen afdeling3, sectie B, nrs. 219A, 220A, 221A en 
217F2, ter plaatse Kiezelweg 51. OMV_2019147006 

16 Weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van de 
bestaande constructies en het verkavelen in 6 loten voor halfopen 
bebouwing op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie D 
nrs. 410E3 en 410F3, ter plaatse Sint-Truidersteenweg 127,129 en 129 A 
aan Geert Menten - OMV_2019146184. 

17 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
woning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3, sectie B, 
nr. 314L, ter plaatse Neerstraat 60, aan Dieter Vogels en Melanie 
Beerten - OMV_2019137583 

Vrije Tijd 
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18 Ondersteuning bloesemevenement van VVV/dienst toerisme op 
maandag 13 april 2020 

Dit agendapunt werd verworpen. 

19 Jaarlijkse uitstap vrijwillige chauffeurs Anders Mobiel Limburg - vrijdag 
8 mei 2020 omgeving Sint-Truiden. 

Het schepencollege beslist de deelnamekost van 30 euro per chauffeur voor de jaarlijkse uitstap van de Minder 
Mobiele Centrale te financieren via het voorziene krediet onder artikel 0951-00/6143001 in de gewone begroting 
2020. 
 

Jeugd 

20 Organisatie speelstraten 2020 

Dit agendapunt werd verworpen. 

Interne zaken 

ICT 

21 Upgrade toepassing Begraafplaatsen 

Dit punt werd verdaagd 

Staf 

Secretariaat 

22 Verslag kerkraad Onze Lieve Vrouw Geboorte Donk van 12 februari 
2020 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Onze Lieve Vrouw 
Geboorte Donk van 12 februari 2020, rekening houdende met de opmerking dat het betaalde bedrag voor de 
herstelling van het dak 6.704,61 euro bedraagt ipv 5.873,46 EUR zoals vermeld in het verslag. 

23 Kienspelvergunningen. 

Voor de organisatie van de kienavond(en) wordt een vergunning verleend mits stipte naleving van de voorwaarden 
vermeld in de nieuwe omzendbrief terzake van de Heer Provinciegouverneur van 23 april 1992 en de omzendbrief 
van 31 oktober 1996. 
 

Personeel 

24 Ter agendering op de gemeenteraad en de OCMW-raad van 20 april 
2020 : Goedkeuring wijziging gezamenlijk organogram en 
personeelsbehoefteplan gemeente en OCMW Herk-de-Stad 
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Dit punt werd verdaagd 

25 Aanduiding vrijwilliger voor het begeleiden van de danshappening. 

Er wordt aan een vrijwilliger een vergoeding toegekend van 34,71 euro voor begeleiding van de danshappening. 
 

26 Bevestiging niet-erkenning van de arbeidsongeschiktheid vanaf 1 
maart 2020 van de deskundige communicatie als zijnde het gevolg van 
een arbeidswegongeval. 

Het schepencollege neemt akte van de beslissing van 2 maart 2020 van de verzekeringsmaatschappij Ethias 
houdende het niet meer erkennen van de arbeidsongeschiktheid vanaf 2 maart 2020 als zijnde het gevolg van het 
arbeidswegongeval van 25 november 2019. De definitieve beslissing wordt uitgesteld tot er duidelijkheid is over het 
resultaat van de beoordeling van de bijkomende stukken.  
 

Meldingen 

27 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

28 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

29 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 

 


