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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 04 mei 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Guido Ector, Schepenen 

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Gert Vandersmissen, Schepen 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 27 april 2020 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelbonnen 

2 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van S/2020/292 tot en met S/2020/298 en waarvoor er 
op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is en de bestelbonnen genummerd S/2020/299, waarvoor er op de 
jaarbudgetrekening geen krediet voorzien is. 
 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van S/2020/1012 tot en 
met S/2020/1089, de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2, genummerd van S/2020/16 tot en met S/2020/19 en 
de aanrekeningen, geboekt via divers journaal, genummerd S/2020/23, S/2020/184, S/2020/187, S/2020/188. 
 

Financiën 

4 Urnengrafconcessie 

Een concessie voor de begraving in een urnengraf 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. 
 

5 Urnengrafconcessie 
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Een concessie voor de begraving in een urnengraf op het gemeentelijk kerkhof van Schulen, 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 Berbroek, wordt toegestaan voor 
begraving van wijlen XXX. 
 

7 Grafconcessie 

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

8 Columbariumconcessie 

Een concessie voor de bijzetting van een asurne in het columbarium 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. 
 

9 Ter agendering op de gemeenteraad van mei 2020 : Advies over de 
rekening 2019 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Berbroek. 

10 Ter agendering op de gemeenteraad van mei 2020 : Advies over de 
rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Martinus Herk-de-Stad. 

11 Ter agendering op de gemeenteraad van mei 2020 : Advies over de 
rekening 2019 van kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 
Schakkebroek. 

12 Ter agendering op de gemeenteraad van mei 2020 : Advies over de 
rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Schulen. 

13 Ter agendering op de gemeenteraad van mei 2020 : Advies over de 
rekening 2019 van kerkfabriek O.L.V. Geboorte Donk. 

14 Bezwaarschrift tegen de belasting op afvalinzameling en –verwerking 
2020. 

Het voormelde bezwaarschrift van XXX wordt niet aangenomen. Er wordt aan de eiser geen ontheffing verleend 
voor de som van 104,59 euro, zijnde de opgelegde belasting op afvalinzameling en –verwerking 2020, aangezien 
XXX op 1 januari 2020 gedomicilieerd was in Herk-de-Stad en dat verhuizen uit de gemeente in de loop van het 
belastingjaar geen aanleiding geeft tot enige belastingvermindering of –teruggave. 
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Grondgebiedszaken 

Omgeving 

15 Afleveren van een omgevingsvergunning voor kappen van bomen op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nr. 422D , ter 
plaatse Stevoortweg 72 en 74 aan Kristien Ballet en Mia Geerdens - 
OMV_2020005190 

Milieu 

16 Opmaak beheerplan Vroente 

Het schepencollege gaat akkoord om een beheerplan op te stellen voor de gemeentelijke vrijgeweide de Vroente en 
dit in eigen beheer. Hierbij stelt de gemeente een studiebureau aan voor de opmaak van het beheerplan.  
 

TD - openbare werken 

17 Onderhoud wegen in asfalt 2020 (Nachtegaalstraat e.a.) - Goedkeuring 
gunning - 2019-8760 

Het schepencollege keurt het gunningsvoorstel goed. De opdracht 'onderhoud wegen in asfalt 2020 
(Nachtegaalstraat e.a.)' wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de 
prijs), zijnde GRIZACO NV.  
 

18 Buitengewone herstelling fietssuggestiestroken Gasterbosstraat - 
Goedkeuring definitieve oplevering - 2017-6286 

De opdracht 'buitengewone herstelling fietssuggestiestroken Gasterbosstraat' wordt definitief opgeleverd. De 
tweede helft van borgtocht nr. 12/162189 van 8.560 euro mag worden vrijgegeven. 

TD - patrimonium 

19 Noodverlichting - Diverse gebouwen - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunning - 2020-9090 

Het schepencollege geeft goedkeuring aan de technische beschrijving met nr. 2020-9090 en de raming voor de 
opdracht 'Noodverlichting - Diverse gebouwen'. De raming bedraagt 4.040,30 EUR excl. btw en wordt gegund aan 
de economisch meest voordelige bieder zijnde Electro Meers nv uit Heusden-Zolder voor een nagerekend 
offertebedrag van 3 689,69 EUR excl. BTW. 
 

20 Ter agendering voor de gemeenteraad van mei 2020 : Aanstelling 
Fluvius als studiebureau voor herinrichting politiegebouw tot nieuw 
administratief centrum (NAC) 
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21 Opmaak eindstaat en eindafrekening Buitenschoolse Kinderopvang – 
Herk-de-Stad: INGEBREKESTELLING  
Architectenbureau Buitenschoolse Kinderopvang. 

Het schepencollege stelt vast dat er voor de bouw van de Buitenschoolse Kinderopvang geen ondertekende 
eindafrekeningsstaat volgens het format omschreven in het bestek wordt opgemaakt door de architect en dat 
hiervoor het bureau in gebreke dient gesteld te worden. Daarom wordt er een ingebrekestelling opgemaakt. 
 
Vrije Tijd 

Cultuur 

22 Ter agendering op de gemeenteraad van 18 mei 2020: toekenning 
nieuwe straatnaam 

Jeugd 

23 Wegschenken van drank die zal vervallen in Jeugdhuis XL en De 
Markthallen 

De frisdranken die vervallen in Jeugdhuis XL en De Markthallen worden geschonken aan St-Vincentius. De 
alcoholische dranken die vervallen worden verdeeld onder de (vrijwillige) medewerkers. De vaten bier worden 
geschonken aan de brouwerij mits ze kunnen verwerkt worden tot alcoholgel. 
 

Sport 

24 Toekennen van toelage aan sportverenigingen die zelf instaan voor het 
onderhoud van hun buitenterreinen 

Het schepencollege beslist in navolging van het reglement ‘toelage sportverenigingen die zelf instaan voor het 
onderhoud van hun buitenterreinen’ voor het seizoen 2019-2020 aan zeven sportverenigingen een toelage toe te 
kennen voor een totaal van 20.400 euro. 
 

Staf 

25 Ter agendering op de gemeenteraad van 18 mei 2020: 
Verkoop van het oud gemeentehuis van Schulen, Kerkstraat 25-27. 

Personeel 

26 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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27 Aanwerving 2 VTE technisch beambten groendienst-seizoenarbeiders 
wegens niet-indiensttreding van 2 VTE van de aangestelde kandidaten. 

Meldingen 

28 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

29 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 18 mei 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.Contractvoorwaarden voor het aangaan van leningen door het gemeentebestuur van Herk-de-Stad. 
3. Advies over de rekeningen 2019 van kerkfabrieken O.L.V. Geboorte Berbroek. 
4. Advies over de rekeningen 2019 van kerkfabrieken Sint-Martinus Herk-de-Stad. 
5. Advies over de rekeningen 2019 van kerkfabrieken O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Schakkebroek. 
6. Advies over de rekeningen 2019 van kerkfabrieken Sint-Jan-de-Doper Schulen. 
7. Advies over de rekeningen 2019 van kerkfabrieken O.L.V. Geboorte Donk. 
Grondgebiedszaken 
8. Goedkeuring ontwerpakte administratieve overdracht van de gronden van het fietspad Doelstraat-De 
Pierpontstraat van stad Herk-de-Stad naar AWV. 
9. Aanstelling Fluvius als studiebureau voor herinrichting politiegebouw tot nieuw administratief centrum (NAC). 
10. Verkoop van het oud gemeentehuis van Schulen, Kerkstraat 25-27. 
Vrije Tijd 
11. Goedkeuring van de overeenkomst met GO! voor de huisvesting van Academie Haspengouw e.a. 
12. Toekenning nieuwe straatnaam. 
Staf 
13.Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - algemene vergadering van 24 juni 2020. Goedkeuring agenda en in 
te nemen standpunten. 
Personeel 
14. Goedkeuring wijziging dienstvrijstelling Herk kermis in mei voor het kalenderjaar 2020 
Kennisname 
15. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
16. Kennisname briefwisseling. 

30 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

31 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 

 


