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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 29 juni 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen 

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

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd  

Afwezig Marijke Berden, Schepen 

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Allerlei 

1 16.30u : Toelichting door de sportraad - de heer Koen Morrhey 
(voorzitter) en de heer Marc Croes (ondervoorzitter) 

Dit punt werd verdaagd. 

2 17.00u : Toelichting stand van zaken Tamerpark door diensthoofd 
Omgeving 

Verslag 

3 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 22 juni 2020 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelbonnen voor het dienstjaar 2020, genummerd van 
S/2020/404 tot en met S/2020/418. 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd 
van S/2020/1609 tot en met S/2020/1643. 
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2, genummerd 
van S/2020/28 tot en met S/2020/29. 
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Financiën 

6 Gunning "Aangaan van leningen ter financiering van het bestuur 2020" 

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige indiener, zijnde ING België NV, 
Marnixlaan 24 te 1000 Brussel tegen volgende marge: 0,88%. De financieel directeur krijgt de opdracht een bedrag 
van 500 000EUR op te nemen tegen een vaste rentevoet en met een looptijd van 20 jaar. 
  
  

Grondgebiedszaken 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van 
een aanbouw bij een zonevreemde woning op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nrs 827E en 827F, ter plaatse 
Terbermenweg 76 aan Janssens Sarah en Van Hove Tom - 
OMV_2020037549 

Omgeving 

8 Verzaking aan een verkavelingsvergunning door Daniel De Clerck en 
Raggy Forier, Rummenweg 40, 3540 Herk-de-Stad 

Milieu 

9 Bepaling van een basisvisie inzake de bestemming en het beheer van 
het bos in Schulen. 

Het college beslist dat over de mogelijke inrichting wordt gebrainstormd met een kleine groep geïnteresseerden en 
experten waarbij gewerkt wordt binnen vastgelegde contouren. Het college van burgemeester en schepenen geeft 
aan dat er zal gewerkt worden met een gefaseerde aanpak die budgettair haalbaar is en waarvoor maximaal 
subsidies worden aangetrokken. 

TD - openbare werken 

10 Gemeentelijke subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden 
afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij 
bestaande particuliere woningen 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om voor de aanleg van gescheiden riolering met 100% 
verplichte afkoppeling een toelage aan XXX uit te betalen. 
  

TD - groen 

11 Aankoop van een compacte onkruidbestrijdingsmachine met heet 
water - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - 2020-
9238 
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Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020-9238 en de raming voor de opdracht 'aankoop van een 
compacte onkruidbestrijdingsmachine met heet water', opgesteld door de Technische Dienst - Openbare Werken.  

Dienstencentrum 

12 Start traject Buurtgerichte Zorg in Schakkebroek 

Dit punt werd verdaagd. 

Jeugd 

13 Huur skatepark voor één maand tijdens de zomervakantie 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de realisatie van een tijdelijk skatepark (van ca. 15 juli tot 
15 augustus) op de bestaande locatie in Donk in samenwerking met Max-Extreme. 
Dit project zal bekostigd worden via artikel 0750-02/615020 en verhoogd met middelen uit de Vlaamse 
"coronasubsidies" bedoeld voor de sectoren jeugd, cultuur en sport die via het Gemeentefonds worden 
overgemaakt aan de gemeentebesturen; 
  

Wonen in West-Limburg 

14 Beroep tegen opname op leegstandsregister - VOL 510 

  

Personeel 

15 Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van 
werkstraffen binnen de gemeentelijke diensten. 

He college van burgemeester en schepenen stemt in met de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst met 
het Justitiehuis Hasselt voor de uitvoering van werkstraffen binnen de gemeentelijke diensten. 
  
  

Meldingen 

16 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

17 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 

 


