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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 27 april 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 20 april 2020 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

De bestelaanvragen voor het dienstjaar 2020, genummerd S/2020/295 worden aanvaard. De bestelaanvragen, 
genummerd S/2020/301 en S/2020/302, worden niet aanvaard. 
  
 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

De bestelbonnen, genummerd van S/2020/285 tot en met S/2020/290, worden aanvaard 
 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

De aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 en zoals voorgesteld in bijlagen voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/947 tot en met S/2020/1011, de aanrekeningen, genummerd van S/2020/87 tot en met S/2020/183, de 
aanrekeningen, geboekt via journaal VK1 genummerd van S/2020/5495 tot en met S/2020/5497 worden 
goedgekeurd. 
 

Financiën 
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5 Ter agendering op de gemeenteraad van mei 2020: 
Contractvoorwaarden voor het aangaan van leningen door het 
gemeentebestuur van Herk-de-Stad. 

Grondgebiedszaken 

6 Afleveren omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 halfopen 
woningen op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 sectie A 
nrs. 583C, 583D, 583A en 583B, ter plaatse Grote Baan 10, 10A, 12 en 
12A, aan Cooperio BVBA - OMV_2019157855 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning uitbreiding van een 
eengezinswoning met een carport en een tuinberging op een perceel 
met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie B nr. 832M , ter plaatse 
Amandinaweg 144 aan Olivier Caseti en Tamara Vanderstukken - 
OMV_2019159828 

  

TD-P 

8 Ter agendering op de gemeenteraad van 18 mei 2020 : Goedkeuring 
ontwerpakte administratieve overdracht van de gronden van het 
fietspad Doelstraat-De Pierpontstraat van stad Herk-de-Stad naar AWV. 

Mobiliteit 

9 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD VAN MEI 2020: 
Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: invoering van 
een doorgangsverbod in beide richtingen met uitzondering van 
fietsers, speed pedelecs en bromfietsers klasse A in de Daelemstraat 
(deel). 

Dit punt werd verdaagd 

Vrije Tijd 

Cultuur 

10 Kennisname evolutie oprichting Stichting Robert Vandereycken. 

Het college neemt kennis van de besprekingen met de heer Robert Vandereycken alsook van het door hem 
gekozen adviesbureau Van Havermaet met het oog op de oprichting van een Stichting Vandereycken, met zetel te 
Herk-de-Stad, en wenst de genomen stappen en ingewonnen informatie regelmatig wordt teruggekoppeld met het 
college en dat de oprichtingsakte ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

Erfgoed 
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11 Onderzoeks- en participatietraject toekomstige bestemming van de 5 
kerken in Groot Herk en opstellen van een kerkenbeleidsplan - 
Goedkeuring gunning - 2020-8907 

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 april 2020, opgesteld door de 
Erfgoeddienst. De opdracht 'onderzoeks- en participatietraject toekomstige bestemming van de 5 kerken in Groot 
Herk en opstellen van een kerkenbeleidsplan' wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis 
van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Parcum VZW, Abdij Van Park 7 te 3001 Heverlee, tegen het 
nagerekende offertebedrag van 27.557 euro excl. btw. 

Sport 

12 Project samenwerking voetbalclubs en de daaraan gekoppelde 
investering in voetbalinfrastructuur 

Er wordt kennis genomen van het o.l.v. de sportraad reeds afgelegde proces en de volgende stappen inzake de 
realisatie van een nieuwe voetbalinfrastructuur en een structurele samenwerking tussen de voetbalclubs; 
De dienst Omgeving krijgt samen met de technische dienst de opdracht intern een studie op te starten waarbij de 
hele site aan de Manestraat in Schulen onder de loep wordt genomen in functie van een zo optimaal mogelijk 
gebruik van de ruimtes, een zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijke inplanting van een nieuwbouw en een 
verbetering van de verkeersontsluiting met extra aandacht voor de zwakke weggebruikers. 

Beleid 

13 Project Amandinazaal/oude jongensschool Schakkebroek-
beleidsbepaling 

Het schepencollege gaat principieel akkoord om het project Amadinazaal/oude jongensschool Schakkebroek aan te 
pakken in een globaal project voor Schakkebroek: de oude jongensschool, de parochiezaal, gekend als de 
Amandinazaal en de pastorij. Onderhandelingen met de kerkfabriek dienen hierover te worden verdergezet alsook 
een mogelijke samenwerking met VLABO dient te woerden onderzocht. 
 

Staf 

Secretariaat 

14 Percelen gelegen achter woningen Hasseltsestraat 33 en 35. 

Er wordt niet ingegaan op het verzoek van X en X om het perceel Herk-de-Stad, 1° afdeling A, nr. 708E te mogen 
huren. Beiden worden verzocht de aangebrachte afsluiting te verwijderen. 

Personeel 

15 Ter agendering op de gemeenteraad en de OCMW-raad van 18 mei 
2020 : Goedkeuring wijziging gezamenlijk organogram en 
personeelsbehoefteplan gemeente en OCMW Herk-de-Stad 

Dit punt werd verdaagd 
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16 Aanwerving technische beambten groendienst-seizoenarbeiders met 
een contract voor bepaalde duur. 

Het schepencollege stemt in met de aanwerving van 5 VTE seizoenarbeiders voor de periode vanaf 1 mei 2020 tot 
31 oktober 2020. 
 

17 Definitieve ambtsneerlegging, met het oog op de opruststelling met 
ingang van 1 oktober 2020, van een ploegbaas openbare werken. 

18 Vaststelling individuele jaarwedde medewerker bibliotheek wegens 
indiensttreding. 

19 Kennisname ontslag begeleidster BKO, met inachtname van wettelijk 
voorziene opzegtermijn. 

20 Te agenderen op de gemeenteraad van 18 mei 2020: 
Goedkeuring wijziging dienstvrijstelling Herk-kermis in mei voor het 
kalenderjaar 2020 

Meldingen 

21 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

——— 
 

22 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 

 


