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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 22 juni 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Schepenen 

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

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd  

Afwezig Guido Ector, Schepen 

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Allerlei 

1 16.30u : Toelichting turbines op het industrieterrein van Herk-de-Stad 
door de heer Patrick Robijns van Luminus 

Verslag 

2 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 15 juni 2020 worden goedgekeurd na 
aanpassingen in agendapunt 15, 16 en 24. 

Bestelaanvragen 

3 Bestelaanvragen 

Het college van burgemeester aanvaardt de bestelaanvraag voor het dienstjaar 2020, genummerd S/2020/412. 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelbonnen voor het dienstjaar 2020, genummerd van 
S/2020/382 tot en met S/2020/402. 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd 
S/2019/4942 en genummerd van S/2020/1546 tot en met S/2020/1608. 

Financiën 
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6 Collectief pensioenfonds mandatarissen: stand van zaken en 
toekomstperspectief 

De actuele persoons- en functiegegevens inzake de mandatarissen worden aan Belfius bezorgd met het oog op de 
opmaak van een actualisatie van het financieringsplan. Er wordt overgegaan tot de uitbetaling van de premie 2020 
(op basis van de gegevens van het financieringsplan 2010). Na ontvangst van de actualisatie van het 
financieringsplan vanwege Belfius, wordt het dossier van het pensioenfonds opnieuw aan het college voorgelegd 
met het oog de langetermijnbeleidsbepaling inzake het pensioenfonds. 

7 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 van wijlen XXX. 
 

Grondgebiedszaken 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 
vergunde gevelmaterialen op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 1 sectie C nr 95E2, ter plaatse Pikkeleerstraat 77 en 
Rummenweg 27 aan Verachten Verny - OMV_20200061137 

9 Kennisname openbaar onderzoek in het kader van een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning Tamerpark - voor het verkavelen van 
gronden voor groepswoningbouw, de aanleg van wegenis- en 
sportinfrastructuur en het ontbossen van het eigendom - 
OMV_2020040185 

Omgeving 

10 Niet-aktename van een melding voor het starten van een zorgwoning 
op en perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 sectie B nr. 441A2, 
ter plaatse Kerkstraat 80, door Lieve Van Dyck - OMV_2020 68402 

Milieu 

11 Voorbereiden en indienen project "Natuur in je buurt" voor het bos van 
Schulen 

Dit punt werd verdaagd 

Mobiliteit 

12 Tijdelijk politiereglement voor de invoering van een fietsstraat in de 
Beckersvaart. 

Het tijdelijk politiereglement voor de invoering van een fietsstraat in de Beckersvaart wordt goedgekeurd. Het 
reglement is geldig tot en met 14 september 2020, de dag waarop de gemeenteraad wordt uitgenodigd een 
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permanent aanvullend politiereglement ter zake goed te keuren. In de Beckersvaart wordt een fietsstraat ingevoerd 
vanaf de kruising met de N717 Neerstraat tot aan de gemeentegrens met de gemeente Lummen. 
  

13 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD VAN 14 SEPTEMBER 
2020 
Aanvullend politiereglement voor de invoering van een fietsstraat in de 
Beckersvaart. 

Vrije Tijd 

14 Vlaamse subsidie ter ondersteuning van het lokale cultuur-, jeugd- en 
sportwerkveld in het kader van de strijd tegen corona Covid-19 

Het schepencollege beslist de meerkost ingevolge de opgelegde veiligheidsmaatregelen van jeugdverenigingen die 
op kamp gaan te compenseren door een tussenkomst van 10 euro per kind/deelnemend lid. Verder wordt de 
behoefte van de verenigingen met een infrastructuur naar een tussenkomst in hun energiekosten onderzocht. Aan 
de cultuuradvies-, jeugd- en sportraad wordt gevraagd uiterlijk tegen 1 oktober 2020: 
- een bevraging te organiseren bij hun leden naar de effectief geleden/te lijden schade bij verenigingen/clubs; 
- de effecten van de veiligheidsmaatregelen op de werking van de verenigingen op korte, middellange en lange 
termijn trachten in te schatten; 
- voorstellen uit te werken om verenigingen/clubs te compenseren voor hun effectief geleden schade op basis van 
een transparante en eenvoudige procedure; 

Dienstencentrum 

15 Gefaseerde heropstart werking De Cirkel 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met een onmiddellijke heropstart van een beperkt aantal 
activiteiten (voor telkens een beperkt aantal deelnemers) en de activiteitenwerking geleidelijk aan terug uit te 
bouwen. Het cafetaria blijft gesloten tot en met 31 augustus onder voorbehoud dat op basis van een nieuwe 
evaluatie eind juli een vervroegde opening haalbaar is op basis van nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid. 

Jeugd 

16 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 september 2020: 
afsprakennota speelpleinwerking Kameleon 2020 - 2022 

Interne zaken 

Burgerzaken 

17 Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het bevolkingsregister 
onder vorm van personenlijsten 

Er wordt geen toestemming verleend aan de dienst Burgerzaken om een personenlijst van de jongeren geboren in 
2009 af te leveren ten bate van de catechesewerking Pastorale eenheid.  

ICT 
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18 Aankoop van software voor het afsprakenbeheer 

Dit punt werd verdaagd 

Staf 

Secretariaat 

19 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD 
Kennisname rapportering organisatiebeheersing 

Personeel 

20 Instemming vervanging afwezige personeelsleden buitenschoolse 
kinderopvang wegens organisatie vakantieopvang De Speeldoos. 

21 Invulling 0,5 VTE nieuwe arbeidsplaats in het kader van het Fonds 
Sociale Maribel. 

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

23 Goedkeuring overstap tijdsregistratiesysteem van Protime naar 
myProtime. 

Het college van burgemeester stemt in met voorstel om voor de tijdsregistratie over te stappen van het systeem 
Protime Premium naar myProtime. Op termijn worden alle medewerkers opgenomen in het tijdsregistratiesysteem. 
 

24 Verlenging arbeidsovereenkomst beambte onderhoud met een contract 
voor bepaalde duur. 

Meldingen 

25 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

26 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 

 


