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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 06 juli 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 

 

Allerlei 

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

2 17.30u : Onderhoud met Erik Leemans, zaakvoerder Glaudis 

Verslag 

3 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 29 juni 2020 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

4 Bestelaanvragen 

De bestelaanvraag S/2020/433 wordt niet aanvaard. De bestelaanvragen S/2020/435, S/2020/437, S/2020/438,  
S/2020/439 en S/2020/444 worden aanvaard.  

Bestelbonnen 

5 Bestelbonnen 

De bestelbonnen genummerd van S/2020/419 tot en met S/2020/431 worden aanvaard.  

Aanrekeningen 

6 Aanrekeningen 
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De aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd van S/2020/1644 tot en met S/2020/1735; de 
aanrekeningen, geboekt via journaal, genummerd S/2020/30 en de aanrekeningen, geboekt via divers journaal, 
genummerd S/2019/254 en S/2019/255 worden aanvaard. 

Financiën 

7 Gemeenterekeningen dienstjaar 2012-2014-2016-2018-2019-2020 – 
Ontlasting gemeentebelastingen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat veertien personen ontlast worden van de betaling van de 
gevorderde gemeentebelasting voor het inzamelen van en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen in de 
dienstjaren 2012, 2014, 2016, 2018, 2019 en 2020. De belastingen worden oninbaar verklaard omwille van onder 
meer einde collectieve schuldregeling, een verwaarloosbaar saldo, overlijden, faillissement, afvoering van 
ambtswege en verhuis naar het buitenland. 
 

8 Kwartaalrapportering: uitvoering meerjarenplan kwartaal 1/2020 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte betreffende de kwartaalrapporting (stand 1ste kwartaal 
2020) inzake het meerjarenplan 2020-2025. Inzake de kwartaalrapportering voor het 2de kwartaal 2020 wordt een 
beleidscollege georganiseerd op 17 augustus 2020. 

Grondgebiedszaken 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor regularisatie van de 
voor- en achtergevel, van het inplantingsplan en de terreinaanleg, aan 
de interne indeling en aan de riolering voor 8 appartementen op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nr 467X3, ter 
plaatse Sint-Truidersteenweg 1 aan GLAUDIS - OMV_2020059432 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor regularisatie + 
verbouwing/uitbreiding ééngezinswoning op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 1 sectie D nrs 174F3, 174Z2 en 174A3, ter 
plaatse Keernestraat 57 aan Bartholomevis Silke - OMV_2020065524 

11 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
eengezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 4 
sectie B nr 31N, ter plaatse Bosstraat 5 aan Goyvaerts Koen en 
Reekmans Martine - OMV_2020036013 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor een 
bestemmingswijziging en verbouwing van het voormalige postgebouw 
op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nr 488A2, 
ter plaatse Dokter Vanweddingenlaan 1 aan Huize Sint-Vincentius - 
OMV_2020012548 
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13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
omheining op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie D 
nr 595N en 593K, ter plaatse Rummenweg 155 aan Willems Sofie - 
OMV_2020059728 

Omgeving 

14 Kennisname beslissing de bestendige deputatie van de provincie 
Limburg betreffende de omgevingsvergunning van 
Landbouwvennootschap Paesmans aangaande de uitbreiding van de 
varkenshouderij, ter plaatse Dormaelwinningweg 1. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de bestendige deputatie dd.17 juni 
2020 met betrekking tot de aanvraag van de omgevingsvergunning van Landbouwvennootschap Paesmans 
aangaande de uitbreiding van de varkenshouderij op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1, sectie D, nrs. 
677 S,T,V en W 

15 Organiseren van een wijzigingslus met een tweede openbaar 
onderzoek voor aanvraag van een omgevingsvergunning voor de sloop 
van een bestaande woning en verwijderen van verharding en de 
nieuwbouw van een meergezinswoning op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 1, sectie A, nrs 602T ter plaatse Dokter 
Vanweddingenlaan 37 in Herk-de-Stad. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de wijzigingslus en het organiseren van een nieuw openbaar 
onderzoek voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de sloop van een bestaande woning en 
verwijderen van verharding en de nieuwbouw van een meergezinswoning op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 1, sectie A, nrs 602T ter plaatse Dokter Vanweddingenlaan 37 in Herk-de-Stad goed. 

Milieu 

16 Aankoop urnegrafstenen  2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunning - 2020-9226 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de technische beschrijving met nr. 2020-
9226 en de raming voor de opdracht "Aankoop urnegrafstenen 2020". De raming bedraagt 5.130 euro excl. btw. 
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Granimar tegen het nagerekende 
offertebedrag van 5.250 euro excl. btw.  

TD-P 

17 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 september 2020 : Besluit 
betreffende de vaststelling van de plaatsingsprocedure voor (i) een 
overheidsopdracht voor het leveren van energie, en (ii) een 
overheidsopdracht voor adviesverlening bij de aankoop van aardgas  – 
in house samenwerking met Aspiravi Energy 

Mobiliteit 
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18 Princiepsbeslissing invoeren enkelrichtingverkeer op een deel van de 
Kerkstraat 

Dit punt werd verdaagd 

Vrije Tijd 

Dienstencentrum 

19 Start traject Buurtgerichte Zorg in Schakkebroek 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het voorstel om het traject Buurtgerichte Zorg te starten in 
Schakkebroek; 

Cultuur 

20 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 september 2020: 
definitieve vaststelling nieuwe straatnaam voor verkaveling in Donk 

Jeugd 

21 Toekenning kamp en werkingssubsidies 2020 

Dit punt werd verdaagd 

Interne zaken 

ICT 

22 Aankoop van software voor het afsprakenbeheer 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van de firma Timeblockr voor de aankoop van 
software voor het afsprakenbeheer voor de stad Herk-de-Stad en het OCMW Herk-de-Stad voor een eenmalig 
installatiebedrag van 3.300 euro en maandelijks weerkerende vergoeding van 425 euro excl. BTW goed. 
De nodige kredieten worden voorzien tijdens de eerstvolgende budgetwijziging. 

Staf 

Secretariaat 

23 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 september 2020 : 
Beslissing goedkeuring voorschriften reglement brandveiligheid 
kamerwoningen en studentenkamers 

24 Kienspelvergunningen 

Voor de organisatie van zes kienavonden verleent het college van burgemeester en schepenen een vergunning. 
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Wonen in West-Limburg 

25 Aanbieding recht van voorkoop Vol 513 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht voor het pand 
Keernestraat 97, kadastraal gekend als Herk-de-Stad, afdeling 1, sectie D, perceelnr. 241. 
 
Personeel 

26 Goedkeuring pensionering technisch assistent/chauffeur met ingang 
van 1 december 2020. 

27 Aanwerving deskundige ruimtelijke ordening (38/38) voor onbepaalde 
duur met aanleg werfreserve voor dezelfde functie. 

28 Organisatie selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve 
voor de functie van beambte onderhoud. 

29 Vacant verklaring van de betrekking van begeleid(st)er buitenschoolse 
kinderopvang in contractueel verband met aanleg van werfreserve. 

30 Aanduiding vrijwilligers voor begeleiding activiteiten in het 
dienstencentrum ‘De Cirkel’. 

Het college van burgemeester en schepenen duidt zeven vrijwilligers aan voor de begeleiding van activiteiten in het 
dienstencentrum De Cirkel. Zij krijgen een vergoeding van 34,71 euro per dag. 
 

31 Vacant verklaring van de voltijdse functie van deskundige patrimonium 
in contractueel verband met aanleg werfreserve. 

Meldingen 

32 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

33 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 

 


