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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 15 juni 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 

 

Allerlei 

1 16.30u : Toelichting plaatsing van windturbines door de heer 
Vekemans Rainer van Engie 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2020 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

De bestelaanvragen genummerd S/2020/370 en S/2020/377 en S/2020/379 voor het dienstjaar 2020 worden 
goedgekeurd. 
 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 361 tot en met 378 en 
waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 
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Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de aanrekeningen voor het dienstjaar 2020, geboekt via 
journaal AK1, genummerd van S/2020/1397 tot en met S/2020/1544; genummerd van S/2020/26 tot en met 
S/2020/27 en genummerd van S/2020/224 tot en met S/2020/242. 
 

Financiën 

6 Opvolging budgetten: Uitvoeringscijfers 2020 - stand 8/06/2020 

Er wordt akte genomen van de uitvoeringscijfers met betrekking tot het budget 2020 (stand per 08/06/2020). 

Grondgebiedszaken 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een 
bedrijfswoning en functiewijziging van de bestaande woning naar 
verblijfsgelegenheid voor seizoensarbeiders op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 1 sectie D nr 518K en 518H, ter plaatse 
Timmerstraat 6 aan Demeer Patrick - OMV_2020013777 

  

8 Weigeren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
handelspand naar een meergezinswoning op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nrs 752K, 752M en 752L, ter 
plaatse Markt 28 aan Weyens André, Weyens Jos, Weyens Albrecht, 
Weyens Godelieve, Weyens Luc Emiel en Weyens Jan - 
OMV_2020029936 

Omgeving 

9 Niet aktename van een stedenbouwkundige melding voor het plaatsen 
van een terrasoverkapping op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 3 sectie B nr. 436N2, ter plaatse Tichelstraat 23 - 
OMV_2020070095 

Milieu 

10 Papierophaling: Afrekening 2019 

Er wordt een vaste vergoeding van 75 euro per ophaling uitbetaald aan verenigingen die bij de ophalingen zelf een 
chauffeur leveren. Voor de hulp aan de selectieve ophaling van oud papier en karton krijgen vijf verenigingen elk 
3194,25 euro. De meeropbrengst van de ontvangsten afkomstig van Limburg.net inzake papierophaling, te weten 
14 780,20 euro voor 2019, bij een volgende meerjarenplanaanpassing of budgetwijziging toegevoegd aan een 
nieuwe investeringsenveloppe inzake afvalpreventie en/of duurzaam afvalbeleid. 
  

11 Vraag om steun dierenwelzijnsraad en bijkomende slaaphokken 

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de Dierenwelzijnsraad voor een extra budget 
van 500 euro voor de aankoop van voer voor de zwerfkatten op het grondgebied van Herk-de-Stad. Het college van 
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burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de Dierenwelzijnsraad voor het maken van 2 extra 
schuilhokken, voor de zwerfkatten te Schulen, door de technische dienst van de gemeente. 

12 Goedkeuring ondertekening bomencharter 

Dit agendapunt werd verworpen. 
 

TD - openbare werken 

13 Onderhoudswerken 2020 - Aanleg voetpad in betonstraatstenen 
Kerkstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - 
2020-9170 

Het college van burgemeester verleent goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020-9170 en de raming 
voor de opdracht 'Onderhoudswerken 2020 - Aanleg voetpad in betonstraatstenen Kerkstraat', opgesteld door Stad 
Herk-de-Stad. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 18.800 excl. btw. 
 

TD - patrimonium 

14 De organisatie van online biedingen voor verkoop van het oud 
gemeentehuis van Schulen - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2020-9162 en toewijzing, goedkeuring van de 
projectovereenkomst. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht ‘de organisatie van online biedingen voor verkoop 
van het oud gemeentehuis van Schulen’ bij wijze van de onderhandelingsprocedure van aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde) aan de firma COVAST CVBA Kortrijksesteenweg 1005 te 9000 Gent. 
 

Vrije Tijd 

15 Verhuis onderkomen GKGH naar een met het Fotocollectief gedeeld 
lokaal in het GO! 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het lokaal gehuurd van het GO! onderwijs ten bate van het 
Foto-collectief ook ter beschikking gesteld wordt van de GKGH. 
 

Toerisme 

16 Ondersteuning aankoop acht steps door de VVV 

Het bestuur is bereid bij middel van een subsidie van maximaal 50% tussen te komen in de door de VZW VVV 
geplande investering in 8 Segways en het nodige beschermingsmateriaal aan te kopen op voorwaarde dat: 
 
-deze subsidiemogelijkheid van investeringen door de VVV-Toerisme tot beloop van maximaal 50% van de 
geplande investering wordt goedgekeurd door de gemeenteraad en waarbij de voorwaarde zal gesteld worden dat 
de VVV Toerisme VZW zich engageert tot het voeren van een toeristisch beleid, promotie in samenspraak met de 
gemeente Herk-de-Stad en tot een verregaande samenwerking met het bestuur van Herk-de-Stad (personeel, 
huisvesting,...). 
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-voortaan tijdens het toeristisch seizoen (ca. half april t.e.m. 31 augustus) minstens geopend is op vrijdag - zaterdag 
-zondag en maandag telkens van minstens 10 tot 17 uur (inclusief feestdagen en verlengde weekends) en tijdens 
de andere maanden minstens geopend is op zaterdag van minstens 10 tot 17 uur. De VZW VVV-Toerisme krijgt ook 
de opdracht om de voor- en nadelen op te lijsten van een samenvoeging van de verhuur van de steps en het 
minigolfmateriaal en dit terug te koppelen naar het college 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

17 Schrapping uit het vreemdelingenregister van ambtswege 

18 Schrapping uit het vreemdelingenregister van ambtswege 

Staf 

Communicatie 

19 Goedkeuring teksten en lay-out 3540 

De ontwerpteksten voor de 3540 worden zonder wijzigingen aanvaard en het schepencollege geeft de opdracht 
voor het drukken van 6.000 exemplaren en het verspreiden van de 3540. 

Secretariaat 

20 Kennisname en standpunt eindvonnis dossier Stad Herk-de-Stad 
(Ethias) / Blocken 

Feiten en context 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 26 maart 2018 een (voorwaardelijk) positief 
planologisch attest afleverde aan de heer Blocken Willy; 
Overwegende dat de heer Blocken Willy op 4 juli 2018 Overwegende dat de omgevingsvergunning op 12 november 
2018 geweigerd werd; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 18 februari 2019 overging tot intrekking van het 
afgeleverde planologisch attest; 
Overwegende dat op 5 maart 2019 een nieuwe aanvraag werd ingediend door de heer Blocken Willy en deze door 
de gemeente werd overgemaakt aan de Vlaamse regering wat op 20 september 2019 resulteerde in de aflevering 
van het planologisch attest; 
Overwegende dat de heer Blocken Willy inmiddels was overgegaan tot dagvaarding van de gemeente voor een 
schadevergoeding van de geleden schade; 
Overwegende dat de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie burgerlijk, het eindvonnis op 27 
mei 2020 heeft uitgesproken en hierin de stad Herk-de-Stad veroordeeld werd tot een vergoeding van 2.350 euro 
vermeerderd met intresten en kosten; 
 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindvonnis in de zaak Herk-de-Stad (Ethias) / 
XXX. Het dossier handelt in een aanvraag ingediend tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de 
uitbreiding van de paardenhouderij. Het college gaat akkoord met het advies van het advocatenbureau om te 
berusten in het vonnis. 
 

Wonen in West-Limburg 
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21 Beroep tegen opname op leegstandsregister - VOL 510 

Dit punt werd verdaagd 

  

Personeel 

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

23 Ter agendering op de gemeenteraad : Goedkeuring reglement voor 
thuiswerk voor personeelsleden van gemeente en OCMW. 

Dit punt werd verdaagd 

24 Ter agendering op de gemeenteraad : Goedkeuring reglement voor 
gebruik mobiele toestellen voor personeelsleden van gemeente en 
OCMW. 

25 Te agenderen op de gemeenteraad : Uitvoering Sectoraal Akkoord voor 
de lokale en provinciale besturen 2020 

Meldingen 

26 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

 

27 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 

 


