Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 2 september 2019
__________________________________________________________________________________

1. Ontslagname personeelslid ingevolge pensioen.
Het college neemt kennis van het schrijven d.d. 29/08/2019 van een
personeelslid, waarbij zij als voltijds contractueel schoonmaakster binnen de
bibliotheek, met ingang van 01/09/2019 haar ontslag indient om op diezelfde
datum haar rustpensioen te laten ingaan. Deze ontslagname ingevolge
oppensioenstelling wordt aanvaard met ingang van 01/09/2019.

2. Openstellen functie deskundige mobiliteit/verkeer.
Het college gaat principieel akkoord met het openstellen van de voltijdse functie
van deskundige mobiliteit/verkeer (B1-B3) buiten organogram.

3. Vrijwillig ontslag en vaststelling datum uitdiensttreding/dienstverlating van
duurzaamheidsambtenaar.
Het college neemt kennis van de vrijwillige ontslagname van de statutair
duurzaamheidsambtenaar en stelt de datum vast van uitdiensttreding ofwel
effectieve dienstverlating, met ingang van 01/10/2019, zoals overeengekomen in
onderling akkoord.

4. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.

5. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op
de nachtwinkels voor het aanslagjaar 2019.
Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier vast inzake de
belasting op de nachtwinkels voor het aanslagjaar 2019 en verklaart het kohier
uitvoerbaar voor het bedrag van 7.500 euro.

6. Optimalisatie Digitaal Vergaderen Fase 2.1.
Goedkeuring verrekening 1. Besluit.

Aanvullende diensten.

Goedkeuring wordt verleend aan aanvullende diensten- verrekening 1
: Optimalisatie toepassing Digitaal Vergaderen Fases 2.1 van de opdracht

“Digitaal vergaderen” voor het totaal bedrag in meer van € 15.300,00 excl. btw of
€ 18.513,00 incl. 21% btw.

7. Optimalisatie Digitaal Vergaderen
Goedkeuring verrekening 2. Besluit.

Fase

2.2.

Aanvullende

diensten.

Goedkeuring wordt verleend aan aanvullende diensten- verrekening 2
: Optimalisatie toepassing Digitaal Vergaderen Fases 2.2 van de opdracht “Digitaal
vergaderen” voor het totaal bedrag in meer van € 12.240,00 excl. btw of
€ 14.810,40 incl. 21% btw.

8. Optimalisatie Digitaal Vergaderen Fase 2.3.
Goedkeuring verrekening 3. Besluit.

Aanvullende diensten.

Goedkeuring wordt verleend aan aanvullende diensten- verrekening 3
: Optimalisatie toepassing Digitaal Vergaderen Fases 2.3 van de opdracht
“Digitaal vergaderen” voor het totaal bedrag in meer van € 12.240,00 excl. btw of
€ 14.810,40 incl. 21% btw.

9. Uitbreiding Midoffice Email Engine. Midoffice. Aanvullende diensten.
Goedkeuring verrekening 8. Besluit.
Goedkeuring wordt verleend aan optimalisatie toepassing Midoffice email Engine
van de opdracht “Midoffice SP-CRM” voor het totaal bedrag in meer van
€ 8.840,00 excl. btw of € 10.696,40 incl. 21% btw.

10. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 26/08/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester
en schepenen, d.d. 26/08/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te
publiceren op het digitale loket.
11. Aktename melding ingediend door Colas Noord nv voor het exploiteren van
een tijdelijke stapelplaats voor de infrastructuurwerken aan de Kinrooierdijk.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Colas Noord NV met
inrichtingsnummer 20190705-0032 zijnde het exploiteren van een tijdelijke
stapelplaats voor het uitvoeren van infrastructuurwerken aan de Kinrooierdijk. De
inrichting is gelegen in aan de Kinrooierdijk , 3680 Maaseik, kadastraal gekend: afd.
2, Sectie A nr. 2k, 2223c, 2230a en 2229c omvattende Vlarem-rubrieken.
12. Aktename college burgemeester en schepenen van de melding ingediend
voor de volledige overdracht van de vergunning afgeleverd voor een
varkenshouderij aan de Hitselkamerweg.
Er wordt akte genomen van de melding zijnde de volledige overdracht van een
milieuvergunning klasse 2 afgeleverd voor het exploiteren van een
varkenshouderij.

13. Advies dienst omgeving stad Maaseik naar Provincie – het project
‘hernieuwing en verandering rundveehouderij’ met stedenbouwkundige
handelingen en de exploitatie van ingedeelde activiteiten – Tienderstraat.
Het college van burgemeester en schepenen adviseert de aanvraag namens VAN
DEN HOUT NEEROETEREN gevestigd te Tienderstraat te 3680 Maaseik
GUNSTIG met als opmerkingen:

14. Begraafplaats Heppeneert ontgraving. Goedkeuring gunning.
De opdracht “Begraafplaats Heppeneert ontgraving” wordt gegund aan de firma
met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde A.A.G. NYS bvba,
ZANDBERGEN 6 te 2480 Dessel, tegen het nagerekende offertebedrag van
€ 17.736,48 excl. btw of € 21.461,14 incl. 21% btw.
15. Weigering van omgevingsvergunning voor regularisatie van de
bestemmingswijziging van een gedeelte handel naar een bijkomende
wooneenheid Ophovenstraat. Weigering van een omgevingsvergunning voor
de regularisatie van de bestemmingswijziging gedeelte handel naar een
bijkomende wooneenheid (studio) op het perceel Ophovenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor de regularisatie van de bestemmingswijziging gedeelte
handel naar een bijkomende wooneenheid (studio) op het perceel Ophovenstraat.

16. Advies aan Deputatie voor hernieuwing en verandering rundveehouderij
Diestersteenweg te 3680 Maaseik.
De voorliggende aanvraag wordt gunstig geadviseerd voor het
stedenbouwkundige aspect en voor het milieuaspect onder de van toepassing
zijnde algemene en sectorale Vlarem-voorwaarden.

17. Mgr. Koningsstraat
Gunning.

Bleumerstraat

Veiligheidscoördinatie

Uitvoering.

De opdracht “Mgr. Koningsstraat Bleumerstraat Veiligheidscoördinatie
Uitvoering” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis
van de prijs), zijnde BOVINGEN-BOVECO bvba, Broekstraat 34 te 3640 Kinrooi,
tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver€ 2.178,00 incl.
21% btw.

18. Omgevingsvergunning – Het wijzigen van de voorgevel – Drie-Eikenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het wijzigen van de voorgevel .
De omgevingsvergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarde:

1. De aanvrager dient ons voor de start van deze werkzaamheden foto’s te
bezorgen van de zichtbare rechterzijgevel van de nieuwe uitbreiding van de
woning, die tegen de rechter perceelsgrens geplaatst wordt, afgewerkt is met en
volwaardige gevelsteen.

19. Omgevingsvergunning
Voorshoventerweg.

-

Het

plaatsen

van

een

–

reclamezuil

Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af
voor het plaatsen van een reclamezuil.

20. Omgevingsvergunning Weg naars As bestemmingswijziging
bovenverdieping horecazaak naar appartement.

van

Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor Bestemmingswijzing van bovenverdieping horecazaak
naar appartement en regularisatie van de voorgevel.

21. Omgevingsvergunning het bouwen van een woning in halfopen bebouwing
met een carport Leverenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af
voor bouwen van een woning in halfopen bebouwing met een carport .
22. Omgevingsvergunning – Uitbreiden van een woning in halfopen bebouwing
en regularisatie van een vrijstaande garage – Grootrootstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor
het uitbreiden van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing en het regulariseren
van een vrijstaande garage.

23. Omgevingsvergunning – het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen
bebouwing met carport – Leverenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af
voor het bouwen van een ééngezinwoning in halfopen bebouwing met carport.

24. Jimdo’s Vintage Days 27 – 29 september 2019.
Het college geeft toelating aan de vzw Vanclee Brothers, voor de organisatie van
de Jimdo's Vintage Days (old timer meeting) in het centrum van Opoeteren van
27 tot 29 september 2019, mits voorwaarden.

25. Bijkomend politiereglement Aldeneikerkermis 2019.
Ter gelegenheid van Aldeneikerkermis zijn volgende verkeersmaatregelen van
kracht :

van vrijdag 6 september om 19.00 uur tot en met zondag 8 september om 20.00
uur geldt er een dubbelzijdig parkeerverbod in de Adelhardweg en een eenzijdig
parkeerverbod in de Grinaraweg en de Processieweg.
De bepalingen van deze verordening worden aan de weggebruikers ter kennis
gebracht door middel van de voorgeschreven verkeersborden. Het verkeer zal
worden omgeleid middels de voorziene aanwijzingsborden. Deze verordening zal
worden bekendgemaakt en een afschrift zal worden gezonden overeenkomstig
het decreet lokaal bestuur.

26. Toelage barbecue.
Het college gaat akkoord met de toekenning van de subsidie van €250 aan de
organisatoren van de barbecue van de Kapelweg, Wurfelderweg,
Wurfeldermolenweg, Wurfelderbroekweg,
Diestersteenweg,
Nagelsweg,
Snellewindstraat, Vergelsweg, Broekkempweg, Schuurstraat.
27. Boerenbal Heppeneert Kermis op 21 september 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van het Boerenbal ter gelegenheid
van Heppeneert Kermis op zaterdag 21 september 2019 in de parochiezaal De
Kaartridder te Heppeneert, ter gelegenheid van 'Kermis in Heppeneert', onder
voorwaarden.
28. Politiereglement t.a.v. Gaas aan de Maas op 21 september 2019.
Ter gelegenheid van de fuif Gaas aan de Maas van de KSA Roodkapjes Maaseik
zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht:
op zaterdag 21 september 2019 van 20.00 uur tot 03.00 uur geldt er een
dubbelzijdig parkeerverbod op de aanrijroute voor de hulpdiensten:
Aldeneikerweg, Processieweg en Heerenlaakweg.

29. Herdenking dag van de bevrijding 18 september 2019 – 75 jaar herdenking.
Het college is akkoord met de organisatie van de herdenkingsactiviteiten 'Dag van
de bevrijding' naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding van
Maaseik door de Anciens van de Brigade Piron, op woensdag 18 september 2019
te Maaseik:

30. Wijziging locatie Dorperkermis 2 Neeroeteren.
Het College keurt goed dat Dorperkermis 2, met openingsdagen van zaterdag 21
september tot maandag 23 september 2019, opgesteld wordt op het
Raadshofplein en grasveld van de kerk in Neeroeteren, conform plattegrond in
bijlage, onder voorwaarde dat de richtlijnen van Pastoor Gerard Vissers en de
voorzitter van de kerkgemeenschap Dhr. Gerard Ignoul gerespecteerd worden.

