Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 1 juli 2019
__________________________________________________________________________

1. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de aanpassing
elektriciteit Minderbroedersklooster nav keuringsverslag. Gunning.
De opdracht “Minderbroedersklooster aanpassing elektriciteit nav keuringsverslag” wordt
gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Prikken Electro, Van
Eycklaan 114 te 3680 Maaseik, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 15.640,00 excl. btw of € 18.924,40 incl. 21% btw.

2. Overheidsopdracht bij wijze van open aanbesteding voor de herinrichting
Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat fase 2. Gunning.
De opdracht “Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat fase 2” wordt gegund aan
de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde DE COSTER DOMINIQUE NV, Grote Baan 572 te 3530
Houthalen-Helchteren, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.683.720,43
excl. btw of € 2.037.301,72 incl. 21% btw , waarvan € 1.169.664,15 voor rekening van Stad
Maaseik en € 867.637,58 voor rekening van Fluvius (mits akkoord).

3. Huur leidingwaterkoelers. Verrekening 1. Besluit.
Goedkeuring wordt verleend aan de aanvullende levering van de opdracht “Huur
leidingwaterkoelers” voor het totaal bedrag in meer van € 2.360,00 excl. btw of € 2.855,60
incl. 21% btw.

4. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 01 juli 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

5. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.
6. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 24/06/2019.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 24/06/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

7. Aanstelling deeltijds contractueel dossierbeheerder P&O via interne

mobiliteit.
Het college stelt iemand aan als deeltijds (19u. per week) contractueel dossierbeheerder
binnen de dienst P&O in weddeniveau C met weddeschaal C2, voor onbepaalde duur.

8. Vervangingsregeling financieel directeur.
Het college erkent Tom Huysmans, diensthoofd financiën, als waarnemend financieel
directeur.

9. Ontvangst Harmonie Hillegom 14 juli 2019.
Het college gaat akkoord met de officiële ontvangst van een groep van 85 muzikanten van
de Koninklijke Harmonie Kapel van Hillegom (Nederland) op zondag 14 juli 2019 van 9.00
uur tot 10.00 uur in het theatercafé van Achterolmen.

10. Gaas aan de Maas 21 september 2019 Heerenlaak.
Het college geeft toelating aan KSA Roodkapjes Maaseik, voor de organisatie Gaas aan
de Maas, een muziekactiviteit op zaterdag 21 september 2019 in een tent op een terrein
aan Heerenlaak, met volgende voorwaarden:
11. Geocaches Ittervallei.
Het college geeft toelating aan de heer Laurent Leurs uit Neeroeteren, voor het plaatsen
van een 15-tal caches op openbaar domein in de buurt van het natuurgebied van de
Itterbeekvallei in het kader van geocaching.

12. Deireleire Fieste van 12 tot en met 14 juli 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Deireleire Fieste van 12 tot en met 14
juli 2019 in zaal De Bempt.

13. Omgevingsvergunning Diestersteenweg, verbouwen en uitbreiden van een

ééngezinswoning naar 2 wooneenheden.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor verbouwen
en uitbreiden van een ééngezinswoning naar 2 wooneenheden.

14. Omgevingsvergunning – Vrijgave van verkaveling Kabienstraat.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vrijgave van verkaveling
874.2/2016/006 goed en levert hierbij het attest van vrijgave af aan de verkavelaar.

15. Omgevingsvergunning
Weertersteenweg.

voor

verbouwing

van

een

handelshuis

Het college van burgemeester en schepenen geeft
omgevingsvergunning voor verbouwing van een handelshuis.

de

voorwaardelijke

16. Advies

omgevingsvergunningsaanvraag Fertimass bvba voor het
verwijderen van de differentiatie tussen vaste en vloeibare mest in de
bestaande omgevingsvergunning.
Het college van burgemeester en schepenen wenst de omgevingsvergunningsaanvraag
van Fertimass bvba voor het verwijderen van de differentiatie van vaste en vloeibare mest
in hun bestaande omgevingsvergunningsaanvraag gunstig te adviseren mits
voorwaarden.

17. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenstal met een mestopvang
Houwstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
bouwen van een paardenstal en mestopvang, afbraak van een berging en opslag, de
regularisatie
van
een
kiezelverharding.
18. Verharden bestaande grindparking te Voorshoven
Goedkeuring definitieve oplevering. Besluit.

langs

de

Tismansweg.

De opdracht “Verharden bestaande grindparking te Voorshoven langs de Tismansweg”
wordt definitief opgeleverd.

19. Begraafplaats Heppeneert ontgraving. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te
nodigen firma’s.
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht
“Begraafplaats Heppeneert ontgraving” wordt opgestart.
20. Akkoord om de overdrachtsakte en de erfpachtakte met betrekking tot het CIROnetwerk op te laten maken door de Afdeling Vastgoedtransacties onder bepaalde
voorwaarden.
De bespreking van dit dossier wordt verdaagd naar de vergadering op 8 juli 2019.
21. Verlenging financiering projectbureau Kempen-Broek en Unesco-aanvraag voor
2019, 2020 en 2021.
Akkoord te gaan met de verlenging van de financiering voor het projectbureau KempenBroek en de UNESCO-aanvraag 'Mens en Biosfeer' namelijk 10.000 euro (5.000 euro
projectbureau en 5.000 euro UNESCO-aanvraag) per jaar voor de jaren 2019, 2020 en
2021.

