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

 
 
 
 
 
 
 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 31 augustus 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Schepenen 

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Guido Ector, Schepen 

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

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Allerlei 

1 16.30 u: Bespreking problematiek huisvesting, school-Paroza-
kinderopvang 

2 Beleidscollege college burgemeester en schepenen - M-team 

Agenda: 
-de halfjaarlijkse financiële en inhoudelijke rapportering van het MJP 2020 - 2025 
-stand van zaken NAC 
-Voorbereiding vakbondsoverleg 19 oktober 2020 
-vraag tot opmaken kader voor delegatie ikv bestelbon/mandaat. 

Verslag 

3 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 17 augustus en 24 augustus 2020 worden 
zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelbonnen 

4 Bestelbonnen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de bestelbonnen genummerd van S/2020/488 tot en met 
S/2020/507 en waarvoor er op de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 

Aanrekeningen 

5 Aanrekeningen 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1, genummerd 
van S/2020/2011 tot en met S/2020/2169, de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2, genummerd van S/2020/39 
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tot en met S/2020/42 en de aanrekeningen, geboekt via divers journaal, genummerd van S/2020/283 tot en met 
S/2020/285. 

Financiën 

6 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 september 2020: 
Opvolgingsrapportering 2020 van het meerjarenplan 2020-2025 

Grondgebiedszaken 

7 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
tuinhuis op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nr 
252Z7, ter plaatse Paul Vangeelstraat 9 aan Schoofs Tim - 
OMV_2020053972 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het vernieuwen van 
gevelbekleding en het plaatsen van isolatie op een perceel met 
kadastrale gegevens afdeling 1 sectie c nr 30T3, ter plaatse 
Stevoortweg 79 aan Mathys Merlijn OMV_2020074877 

 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een 
bestaande woning en garage op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 4 sectie A nrs 278X en 278K, ter plaatse Grotestraat 135 aan 
Aerts Youri en Vaneerdewegh Tine - OMV_2020054454 

 

10 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
bestaande woning en afbraak van bestaande achterbouw op een 
perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nr. 636H, ter 
plaatse Rode Kruisstraat 19 aan Brusten Dieter OMV_2020079640. 

11 Weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen op 
een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie A nr. 552H, ter 
plaatse Oude straat zn. aan Nikolaas Van Roy - OMV_2020089834 

12 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een 
perceel in 4 loten voor halfopen bebouwing en 1 lot voor open 
bebouwing op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 2 sectie A 
nrs 539S en 539T, ter plaatse Onze Lieve Vrouwstraat 15 aan Denise 
Ballet - OMV_2020036733 
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13 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
veranda op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 1 sectie C nr 
295N, ter plaatse Grote Kruisstraat 27 aan Devroo Jerry - 
OMV_2020076798 

  

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een 
perceel in 2 loten waarvan 1 lot bedoeld voor open bebouwing en 1 
reeds bebouwd lot op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 3 
sectie C nrs 470G + 471N + 470F, ter plaatse Sint-Jorislaan 52 aan 
Vanerum Kurt Jozef - OMV_2020043743 

Omgeving 

15 Ter kennisname: Publieke inspraak over het plan-MER voor het 
Beleidsplan Ruimte provincie Limburg 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de publieke raadpleging en inspraak over het plan-
MER voor het beleidsplan Ruimte provincie Limburg dewelke loopt van 1 september 2020 tot en met 30 oktober 
2020. 

16 Artikel 5.2.2. V.C.R.O. - Wijziging van de perceelsconfiguratie van een 
onroerend goed: Splitsing van een perceel grond gelegen te Herk-de-
Stad, Sint-Truidersteenweg zn, 1 afdeling, sectie D, nr. 487E 

Er worden geen opmerkingen gemaakt betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter plaatse Sint-
Truidersteenweg zn, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 1 afdeling, sectie D, nr. 487E. De 
instrumenterende ambtenaar dient navolgende tekst op te nemen in de in de akte: 
  
'Voor de verdeling werd geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning afgegeven en er is geen zekerheid 
wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen 
die voor bewoning kan worden gebruikt.' 
  

TD-P 

17 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 september 2020 : 
Goedkeuring ontwerpakte aankoop onroerend goed gelegen te 
Manestraat van stad Herk-de-Stad naar de heer Geysenbergh Eduard 
en mevrouw Vanoppen Dora. 

18 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 september 2020 : 
Goedkeuring ontwerpakte aankoop onroerend goed gelegen te 
Manestraat van stad Herk-de-Stad naar de heer Hinnisdaels Albert en 
mevrouw Vanoppen Germaine. 
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TD-U 

19 Aankoop gesloten bestelwagen - Goedkeuring lijst uit te nodigen 
firma's - 2020-9307 

 
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de lijst van uit te nodigen firma’s om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de aankoop van een gesloten bestelwagen. 
 

20 Aankoop tractor - trekker - Goedkeuring lijst uit te nodigen firma's - 
2020-9330 

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de lijst van uit te nodigen firma’s om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de aankoop van een tractor-trekker. 
 

Lokale economie 

21 Huren kerstverlichting 2020 - 2024 - Goedkeuring lijst uit te nodigen 
firma's - 2020-9335 

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de lijst van uit te nodigen firma’s om deel te nemen aan de 
aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) voor de huur van kerstverlichting 2020-2024. 
 

22 Deelname aan het grootschalig onderzoek: impact corona op 
gemeentelijke economie. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met deelname aan het grootschalig onderzoek rond de 
impact van corona op de gemeentelijke economie door de Universiteit Antwerpen, LMR-LMOV, VVSG en UNIZO. 
 

TD - groen 

23 Aankoop van een compacte onkruidbestrijdingsmachine met heet 
water - Goedkeuring gunning - 2020-9238 

Het schepencollege keurt het verslag van nazicht voor de aankoop van een compacte onkruidbestrijdingsmachine 
met heet water goed. De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
prijs), zijnde De Tuinvriend Herk-de-Stad tegen het nagerekende offertebedrag van 19.444,80 excl. btw. 
 

Interne zaken 

Burgerzaken 

24 Schrapping uit het wachtregister van ambtswege 

Beleid 
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25 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 september 2020 : 
Goedkeuring bijakte bij de akte opstalrecht tussen het stadsbestuur en 
de VZW BS Sport en Goedkeuring akte recht van opstal aan JVGH VZW 
voetbalterreinen - Manestraat 79 

26 Project pastorij/Amandinazaal Schakkebroek 

Het schepencollege gaat principieel akkoord met het vestigen van een recht van opstal van 50 jaar op de pastorij 
van Schakkebroek met gronden mits voorzien wordt de betaling van een vergoeding voor de opstallen (of het deel 
erin) op het einde van het recht van opstal die gelijk is aan de bij het einde van de overeenkomst te schatten waarde 
van de opstallen. Er wordt ook principieel akkoord gegaan met een verhoging van de investeringsenveloppe voor 
een nieuwe gemeenschapsvoorziening voor Schakkebroek tot het niveau waarop dit budgetneutraal kan gebeuren, 
dus begrensd tot de voor de gemeente voorziene opbrengsten uit ontwikkeling en verkoop van haar binnen het 
project 'herwaardering centrum Schakkebroek' gelegen eigendommen. 
 

Staf 

27 Aanstelling advocaat - Dossier omgevingsvergunning project 'aanleg 
amfibieënpoelen voor de kamsalamander in Schulensbroek en dossier 
milieuovertreding onvergunde kaalkap door Natuurpunt VZW 

Er wordt een advocaat aangesteld om te onderzoeken in welke mate er effectief sprake is van een onvergunde 
kaalkap in het Schulensbroek, minstens op het perceel gelegen te Herk-de-Stad, 1° afdeling 71024 Sie C, nr. 222B, 
eigendom van Natuurpunt en de Vlaamse Milieumaatschappij. Indien dit het geval is worden de nodige procedures 
opgestart om tot een maximaal herstel van de aangebrachte natuurschade te komen. De advocaat dient ook beroep 
aan te tekenen bij de raad voor vergunningsbetwistingen tegen de omgevingsvergunning afgeleverd door de 
deputatie in laatste administratieve aan Natuurpunt beheer VZW voor het project 'aanleg amfibieënpoelen voor 
kamsalamander in Schulensbroek' dd. 9 juli 2020. 
 

Personeel 

28 Aanvaarding kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure 
voor de aanwerving van een begeleid(st)er buitenschoolse 
kinderopvang en de aanleg van een werfreserve voor dezelfde functie. 

29 Organisatie selectieprocedure voor de functie van begeleid(st)er 
buitenschoolse kinderopvang. 

 

30 Instemming verderzetting contract Monizze voor levering elektronische 
maaltijdcheques, e.a. 

Het schepencollege stemt in met de ondertekening van de raamovereenkomst voor de levering van maaltijd-, eco- 
en cadeaucheques aan Stad & OCMW Herk-de-Stad. 
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31 Vaststelling disponibiliteit van rechtswege wegens ziekte van mevrouw 
XXX met ingang van 19 augustus 2020 en toekenning van een 
wachtwedde. 

32 Aanvaarding kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure 
voor de aanleg van een werfreserve voor de functie van beambte 
onderhoud. 

  

33 Organisatie selectieprocedure voor de functie van beambte onderhoud. 

34 Aanvaarding kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure 
voor de aanwerving van een deskundige patrimonium en de aanleg van 
een werfreserve voor dezelfde functie. 

35 Organisatie selectieprocedure voor de functie van deskundige 
patrimonium. 

Meldingen 

36 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

37 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

 

38 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 14 september 2020 om 20 uur, waarbij conform art. 20 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 volgende punten dienen te worden geagendeerd. 
Secretariaat 
1. Beëdiging van de heer Michel Laenen als raadslid in opvolging van de heer Wim Berden ontslagnemend raadslid. 
Vorig verslag 
2. Goedkeuring vorig verslag. 
3. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening van de burgemeester over het vergaderen van de gemeenteraad en de 
raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de periode van het federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding 
van corona COVID-19 virus. 
Dienst financiën 
4. Vaststelling jaarrekening 2019 en toelichting bij de jaarrekening 2019 van de stad Herk-de-Stad. 
5. Goedkeuring jaarrekening 2019 van het OCMW Herk-de-Stad. 
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6. Opvolgingsrapportering 2020 van het meerjarenplan 2020-2025 
Grondgebiedszaken 
7. 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. 
8. Goedkeuring ontwerpakte aankoop onroerend goed gelegen te Manestraat van stad Herk-de-Stad naar de heer 
Geysenbergh Eduard en mevrouw Vanoppen Dora. 
9. Goedkeuring ontwerpakte aankoop onroerend goed gelegen te Manestraat van stad Herk-de-Stad naar de heer 
Hinnisdaels Albert en mevrouw Vanoppen Germaine. 
10. Aankoop tractor - trekker - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-9330 
11. Aankoop gesloten bestelwagen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020-9307 
12. Huren kerstverlichting 2020 - 2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden - 2020-9335 
13. Bekrachtiging beslissing burgemeester van 13 juli 2020.met betrekking tot de politieverordening tot het dragen 
van mondmaskers door de bezoekers van de wekelijkse woensdagmarkt in Herk-de-Stad. 
Vrije Tijd 
14. Goedkeuring ondersteuningsmaatregelen naar sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in de strijd tegen corona 
Covid-19. 
15. Definitieve vaststelling nieuwe straatnaam voor verkaveling in Donk. 
16. Afsprakennota speelpleinwerking Kameleon 2020 - 2022. 
Interne zaken 
17. Goedkeuring om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van de 
Raamovereenkomst voor 'Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale 
besturen' (Bestek. Nr. 2017/HFB/OPMB/33326). 
Staf 
18. Beslissing goedkeuring voorschriften reglement brandveiligheid kamerwoningen en studentenkamers. 
19. Advies over het Openbaar Vervoerplan 2021 vervoerregio Limburg. 
20. Aanvullend politiereglement voor de invoering van een fietsstraat in de Beckersvaart. 
21. Kennisname rapportering organisatiebeheersing. 
22. Goedkeuring bijakte bij de akte recht van opstal tussen het stadsbestuur en BS Sport VZW en een akte recht 
van opstal tussen het stadsbestuur en JVGH VZW voetbalterreinen - Manestraat 79. 
Personeel 
23. Goedkeuring reglement voor thuiswerk voor personeelsleden van gemeente en OCMW. 
24. Goedkeuring reglement voor gebruik mobiele toestellen voor personeelsleden van gemeente en OCMW. 
25. Uitvoering Sectoraal Akkoord voor de lokale en provinciale besturen 2020. 
Kennisname 
26. Kennisname proces-verbaal vergaderingen. 
27. Kennisname briefwisseling. 

39 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

40 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 

 


