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

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 25/11/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester
en schepenen, d.d. 25/11/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te
publiceren op het digitale loket.

2. Definitieve agenda gemeenteraad 17 december 2019.
Opdracht te geven aan de dienst communicatie - secretariaat om de
gemeenteraad samen te roepen in de zaal voor de Sint-Bonaventurakerk van
het vroegere Minderbroedersklooster, Boomgaardstraat 10 om 20.00 uur op 17
december 2019 om te beraadslagen over de agenda.
3. Stadsmagazine. Voorstel tot samenwerking met ‘Stadsfotografen’.
Het college gaat akkoord met het principe van 'Stadsfotografen'. De personen
die de overeenkomst ondertekenen worden opgenomen op de lijst van
vrijwilligers bij de stad Maaseik (verzekering + toekenning
vrijwilligersvergoeding).
4. Voorstel tot afschaffing van de retributie op drukwerken uitgevoerd door
de stedelijke drukkerij voor verenigingen.
Het college van burgemeester en schepenen zal de retributie op drukwerken
uitgevoerd door de stedelijke drukkerij voor verenigingen niet opnieuw voor
goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.
5. Bezwaarschrift tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de
woningen die zijn opgenomen in het register van leegstand voor het
aanslagjaar 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift
ontvankelijk en gegrond en de aanslag met artikelnummer 81 ten bedrage van
€ 1000 zal oninbaar geplaatst worden wegens materiële missing.
6. Bezwaarschrift tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de
woningen die zijn opgenomen in het register van leegstand voor het
aanslagjaar 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk
en gegrond en kent voor het aanslagjaar 2018 vrijstelling van de belasting toe
zoals voorzien in het geldende belastingreglement in artikel 7, punt 10.

7. Bezwaarschrift tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de
woningen die opgenomen zijn in het register van leegstand voor het
aanslagjaar 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk
en gegrond en kent vrijstelling van de belasting toe voor de aanslagjaren 2018
tot en met 2020, zoals voorzien in het geldende belastingreglement in artikel 7,
punt 10.

8. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor ‘brandstoffen 2020’. Goedkeuring
lastvoorwaarden, raming en leverancierslijst. Besluit.
Het bestek met nr. 2019/184 en de raming voor de opdracht “levering van
brandstoffen voor gebouwen en voertuigen 2020”, opgesteld door de
Aankoopdienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 72.933,.89 excl. btw of
€ 88.250,00 incl. 21% btw.

9. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor ‘drukwerken 2020’. Goedkeuring
lastvoorwaarden, raming en leverancierslijst. Besluit.
Het bestek met nr. 2019/153 en de raming voor de opdracht “drukwerken 2020”,
opgesteld door de Aankoopdienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 128.143,90 excl. btw of
€ 135.832,53 incl. 6% btw.

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

11. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2018 stad Maaseik door gouverneur.
Het CBS neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van stad
Maaseik door de gouverneur.

12. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2018 AGBI Maaseik. Kwijting.
Het CBS neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van AGB
infrastructuur Maaseik door de gouverneur.

13. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2018 AGB Maaseik. Kwijting.

Het CBS neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van
AGB Maaseik door de gouverneur.

14. Raamovereenkomst voor levering van verkeersborden en toebehoren 20202023. Bijkomende uitnodiging.
Volgende ondernemers worden bijkomend uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- HR Groep, Burchtstraat 2 / 002 te 2470 Retie.

15. Busvervoer buitenschoolse kinderopvang Robbedoes – Stad Maaseik +
schoolzwemmen Intergemeentelijk zwembad Maaseik 2020. Gunning
herhalingsopdracht.
De opdracht “Busvervoer buitenschoolse kinderopvang Robbedoes - Stad
Maaseik + Schoolzwemmen Intergemeentelijk Zwembad Maaseik 2020” wordt
gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde De
Wilg, Industrieterrein Kanaal-Noord 1433 te 3960 Bree, tegen het nagerekende
en verbeterde offertebedrag van € 266.243,58 excl. btw of € 282.218,19 incl. 6%
btw mits het verkrijgen van een visum. Voor Stad Maaseik zijn de uitgaven
berekend op €141.345,56 excl BTW of €149.826,29 incl 6% btw.
16. Retributie inzake begravingen en ontgravingen ten laste van derden voor de
aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt de retributie voor begraving
en ontgraving op de stedelijke begraafplaatsen vastgesteld.
17. Retributiereglement inzake graf- en columbariumconcessies en begravingen
en ontgravingen. Hernieuwing voor 2020-2025.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het samenvoegen en de
verlenging van het retributiereglement inzake graf- en columbariumconcessies
en begravingen en ontgravingen principieel goed.

18. Retributiereglement voor het parkeren via parkeerautomaten, parkeerkaarten
en blauwe schijf. Goedkeuring.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt ten behoeve van stad Maaseik een retributie
geheven voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de
plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.

19. Retributie op in beslag of in bewaring genomen goederen en wegtakelen van
voertuigen. Reglement.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt ten behoeve van stad Maaseik een
retributie geheven op in beslag of in bewaring genomen goederen alsook voor
het wegtakelen van voertuigen.
20. Retributie op het afleveren van stukken en vergunningen in het kader van de
omgevingsvergunning. Goedkeuring.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt ten behoeve van stad Maaseik een retributie
geheven op het afleveren van stukken en vergunningen in kader van de
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, het verkavelen van
gronden, ingedeelde inrichtingen en activiteiten, integraal handelsvestigingsbeleid
en vegetatiewijzigingen.

21. Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt ten behoeve van stad Maaseik een retributie
geheven op het afleveren van allerlei administratieve stukken.

22. Gemeentelijk retributiereglement op het ambtelijk opruimen of verwijderen
van sluikstorten door of in opdracht van de stad Maaseik. Goedkeuring.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt ten behoeve van stad Maaseik een
retributie geheven op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in
opdracht van de gemeente.
23. Retributiereglement op de inname van openbaar domein voor ambulante
en kermisactiviteiten. Goedkeuring.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt ten behoeve van stad Maaseik een
retributie (plaatsrecht) geheven op de inname van openbaar domein voor
ambulante en kermisactiviteiten.

24. Retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar domein voor
mobiele terrassen, stoelen en tafels en andere activiteiten. Goedkeuring.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt ten behoeve van stad Maaseik een retributie
geheven op het tijdelijk innemen van het openbaar domein voor het plaatsen van
mobiele terrassen, stoelen, tafels e.d. en andere activiteiten. Vaste constructies
worden hier niet onder verstaan.

25. Retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar domein bij
bouw- onderhouds en instandhoudingswerken en verhuis. Goedkeuring.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt ten behoeve van stad Maaseik een
retributie geheven op het tijdelijk innemen van het openbaar domein door het
plaatsen van containers, werfafsluitingen, werfwagens, stellingen, kranen,
machines, bouwmaterialen, verhuiswagens en alle andere zaken en goederen,
bij het uitvoeren van bouw- onderhouds- en instandhoudingswerken.
26. Samenstelling Hoog overlegcomité en Basisoverlegcomité.
Het college stelt het hoog overlegcomité voor de periode 2019 - 2024 als volgt
samen.
Het college stelt het basisoverlegcomité voor de periode 2019 - 2024 als volgt
samen.
27. Verlenging bepaalde duur schoonmaakster.

Het college stelt iemand aan als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel
schoonmaakster binnen de diensten van de stad Maaseik, van 01/01/2020 tot
en met 30/06/2020 in weddeniveau E met weddeschaal E1.
28. Verlenging bepaalde duur parkeerwachter.
Het college stelt iemand aan voor een bepaalde duur van 01/01/2020 tot en met
30/06/2020 als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel parkeerwachter binnen
de dienst parkeren, in weddeniveau D met weddeschaal D1.
29. Openstelling jobstudenten 2020 binnen de dienst kinderopvang.
Het college stelt de functies van jobstudenten binnen de dienst kinderopvang
open, waarvan 8 jobstudenten binnen de buitenschoolse kinderopvang en 2
jobstudenten binnen de groepsopvang Hopsa met aanleg van een
wervingsreserve.

30. Goedkeuren functiebeschrijving algemeen directeur.
Het college neemt kennis van het voorliggende besluit dat aan de gemeenteraad
van 17/12/2019 ter goedkeuring zal worden voorgelegd.
31. Fondsenwerving Oxfam-Solidariteit 2020.
Het college gaat akkoord met de fondsenverwervingsactiviteiten van Oxfamsolidariteit op het openbaar domein onder de voorwaarden van het Handvest voor
'directe dialoog' voor het jaar 2020 en legt geen bijkomende beperkingen op.

32. Samana Maaseik 2020 inname parkeerplaatsen.
Het college gaat akkoord om, analoog aan voorgaande jaren, tien
parkeerplaatsen voor te behouden in het kader van toegankelijkheid (vier aan
parochiecentrum en zes aan St.-Catharinakerk/Kerkplein van 08.30 tot 18.00
uur) ter gelegenheid van de activiteiten van Samana Maaseik.
33. Wandeltochten Rust Roest Maaseik 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van acht wandeltochten in 2020
door WSV Rust Roest Maaseik v.z.w. in samenwerking met Sportplus Kinrooi
v.z.w.
34. Nieuwjaarsdrink Jong CD&V 11 en 12 januari 2020.
Het college geeft toelating voor de organisatie van de Nieuwjaarsdrink door Jong
CD&V op openbaar domein op volgende tijdstippen:



Opoeteren op zaterdag 11 januari 2020 aan de kerk om 18.30 uur
Neeroeteren op zondag 12 januari 2020 aan de kerk om 10.30 uur.

35. Retributiereglement op het gebruik van geluidsbegrenzers vanaf 1 januari
2020.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de retributie op het ter beschikking stellen van
geluidsbegrenzers vastgesteld op €75 voor de eerste dag en €12,50 voor elke
bijkomende dag.
36. Retributiereglement op de organisatie van activiteiten door derden vanaf 1
januari 2020.
Het college gaat akkoord met de actualisering van de retributie op de
ondersteuning bij organisaties door derden en op de inzameling en verwijdering
van afvalstoffen op openbaar domein met ingang van 1 januari 2020. Deze
ondersteuning omvat:



materiële ondersteuning
ondersteuning door stadspersoneel

37. Kennisgeving werking reservatie maaltijden voor groepen in 2020.
Het College gaat akkoord om de geselecteerde horecazaken aan te schrijven met
de vraag om eventueel deel te nemen aan de voorgestelde menukeuzes voor
groepen voor het jaar 2020 en dit via reservatie bij de dienst musea-toerisme.
38. Omgeving – Vrijgave verkaveling 874.2/2019/005 – Spilstraat.
Verkaveling 874.2/2019/005 Spilstraat wordt vrijgegeven conform artikel 4.2.16 §2
van de Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening.
39. Omgevingsvergunning – Het bouwen van een bijgebouw - Waterlozeweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af
voor het bouwen van een bijgebouw.
40. Omgevingsvergunning bestemmingswijziging van een 1-gezinswoning naar
een 2-gezinswoning.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het regulariseren van de bestemmingswijziging van
een ééngezinswoning naar een meergezinswoning met 2 woonentiteiten aan
BERNERS NV .

41. Omgevingsvergunning – Verkaveling 874.2/2019/005 – Spilstraat zn.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af voor 1 lot bestemd
voor 8 wooneenheden. Lot 2 wordt uit de verkaveling gesloten.
42. Omgeving – het kappen van 3 hoogstammige eikenbomen – Akkerstraat.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het kappen van 3 hoogstammige eikenbomen.

43. Omgeving – het regulariseren van het uitbreiden van de bestaande
ééngezinswoning met een garage – Gebroeders Crollstraat.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het regulariseren van het uitbreiden van de bestaande
ééngezinswoning met een garage.
44. Omgeving – het aanpassen van de vergunde plannen van een zorgwoning in
halfopen bebouwing met vrijstaande carport en tuinberging –
Spoorwegstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af het
aanpassen van de vergunde plannen van een zorgwoning in halfopen bebouwing
met vrijstaande carport en tuinberging.
45. Advies omgevingsvergunningsaanvraag nv Feestartikelen Salon Roger voor
het verkrijgen van een hernieuwing van hun vergunning voor de opslag van
feestvuurwerk ter plaatse industrieterrein Jagersborg, 3680 Maaseik.
Het college adviseert de omgevingsvergunningsaanvraag voorwaardelijk gunstig
voor de hernieuwing van de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend
door Feestartikelen Salon Roger.
46. Aanpassing van de samenstelling IOED Regionaal Landschap Kempen en
Maasland vanaf 1 januari 2021 en goedkeuring van het beleidsplan 20212026.
Het college van burgemeester en schepenen van stad Maaseik keurt de
aanpassing van de samenstelling van de IOED RLKM goed. Vanaf 1 januari 2021
zal de IOED bestaan uit de gemeenten Genk, As, Kinrooi, Maasmechelen,
Maaseik, Zutendaal, Oudsbergen, Lanaken en Bree.
47. Premie buiten gebruik stellen stookolietank ter plaatse Sint-Jansberg.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het opvullen van een
ondergrondse stookolietank met een inhoud van 5.000 liter ter plaatse SintJansberg en akkoord te gaan met de uitbetaling van een premie van 100 euro.
48. Verkoop industriegrond – Adnigo – Cuub – Alwecon.
Het college gaat akkoord met de verkoop.
49. Tariefreglement inzake dienstverlening en inzet van de stedelijke dienst
werken ten laste van derden voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een vergoeding vastgesteld
voor de prestaties van werken en de levering van diensten ten laste van derden,
uitgevoerd door personeel en met materieel van de Stedelijke Dienst Werken.
50. Opmaak beheersplannen beschermde monumenten binnen stad Maaseik –
GOEDKEURING VERREKENING 2 – RESTAURATIE EN DRINGENDE
ONDERHOUDSWERKEN NEERMOLEN NEEROETEREN.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 - "Restauratie en dringende
onderhoudswerken Neermolen Neeroeteren" van de opdracht “Opmaak

beheersplannen beschermde monumenten binnen stad Maaseik” voor het totaal
bedrag in meer van € 4.170,00 excl. btw of € 5.045,70 incl. 21% btw.
51. Opmaak beheersplannen beschermde monumenten binnen stad Maaseik –
GOEDKEURING VERREKENING 1 – Restauratie en dringende
onderhoudswerken Kerkmuur Bosbessenplein Opoeteren.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 - Restauratie en dringende
onderhoudswerken Kerkmuur Bosbessenplein Opoeteren van de opdracht
“Opmaak beheersplannen beschermde monumenten binnen stad Maaseik” voor
het totaal bedrag in meer van € 4.170,00 excl. btw of € 5.045,70 incl. 21% btw.

52. Voorstel aanpassing Kruispunt Grotlaan – Vredestraat.
Het ontwerp en de raming voor de opdracht “aanpassing Kruispunt Grotlaan Vredestraat”, opgesteld door de Dienst Werken op 24 september 2019 worden
goedgekeurd. De raming bedraagt € 13.406,10 excl. btw of € 16.221,38 incl. 21%
btw.
53. Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van
de melding ingediend voor het organiseren van Maaseik on Ice 2019 – 2020
op de markt van Maaseik.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend voor het tijdelijk exploiteren van
een tijdelijke ijspiste met horecamogelijkheid. De tijdelijke inrichting is gelegen
markt zn te 3680 Maaseik.
54. Werkingssubsidies 2018-2019.
Het college gaat akkoord met de berekening en de uitbetaling van de
werkingssubsidies aan het erkende jeugdwerk.
55. Wijziging stedelijke jeugdsubsidiereglementen.
Het college van Burgemeester en Schepenen verwijst de wijziging van de
stedelijke jeugdsubsidiereglementen door naar de gemeenteraad.
56. Aanstelling van bepaalde duur kinderopvangster als vervanging.
Het college stelt iemand aan voor een bepaalde duur van 01/01/2020 tot en met
31/12/2020 als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel kinderopvangster binnen
de buitenschoolse kinderopvang Robbedoes, in weddeniveau C met weddeschaal
C1, ter vervanging van een personeelslid, afwezig ingevolge ziekte.
57. Wijziging rijrichting Torenstraat Maaseik.
Het college gaat akkoord met de wijziging van de rijrichting in de Torenstraat.

