Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 3 februari 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 27/01/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 27/01/2020, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.
2. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.

3. Bezwaar 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 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 ontvankelijk en gegrond en verklaart dat
bezwaarindieners recht hebben op vrijstelling van de belasting zoals voorzien in artikel 7
punt 11 van het belastingreglement.

4. Bezwaar 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 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 ontvankelijk en gegrond.
5. Overheidsopdracht

bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor het leveren van maaltijden voor de
dorpsrestaurants.
Goedkeuring
lastvoorwaarden,
raming
en
leverancierslijst. Besluit.
Het bestek met nr. 2020/003 en de raming voor de opdracht “leveren van maaltijden voor
de dorpsrestaurants Maaseik ”, 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 € 104.000,00 excl. btw of € 110.240,00
incl. 6% btw.

6. Raamovereenkomst aankoop verkeersborden en toebehoren. Gunning.
De opdracht “Raamovereenkomst voor levering van verkeersborden en toebehoren 20202023” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde VVS NV, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
7. Ontslagname personeelslid ingevolge pensioen.

Het college neemt kennis van het schrijven d.d. 22/01/2020 van een personeelslid waarbij
hij als contractueel technieker (ploeg milieu) binnen de dienst werken, met ingang van
01/10/2020 zijn ontslag indient om op diezelfde datum zijn rustpensioen te laten ingaan.
Deze ontslagname ingevolge oppensioenstelling wordt aanvaard met ingang van
01/10/2020.
8. Samenwerkingsvoorstel extern selectiebureau.

Het college gaat akkoord.
9. Aanvaarding kandidaturen algemeen directeur.
Het college gaat akkoord.
10. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een persoon met als referentieadres Monseigneur Koningsstraat 8
te 3680 Maaseik, te schrappen uit het bevolkingsregister
11. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een persoon te schrappen uit het bevolkingsregister.

12. Babyborrel op 29 maart 2020 in OH De Riet.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de jaarlijkse babyborrel op zondag 29
maart 2020 van 10.00 tot 12.00 uur in het Ontmoetingshuis De Riet te Opoeteren, die net
zoals vorige jaren door de Gezinsbond in samenwerking met de stad Maaseik
georganiseerd wordt.
13. Kennedymars op 11 april 2020.
Het college geeft toelating aan de Stichting Kennedymars Sittard, voor de doortocht van
de 57de Kennedymars op zaterdag 11 april 2020 met voorwaarden.
14. Omgevingsvergunning – bouwen van 6 geschakelde ééngezinswoningen

Lot 23 – lot 28 - Olmenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor bouwen van 6 geschakelde ééngezinswoningen aan MATEXI
PROJECTS NV.
15. Omgevingsvergunning – uitbreiden van een woning en verbouwen van een

garage – Tweede Straat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor uitbreiden van een woning en verbouwen van een garage.

16. Omgevingsvergunning het bouwen van 5 woningen met schakelelement Lot

16-20 Olmenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van 5 gekoppelde woningen aan BEN GOYENS
BVBA.

17. Omgevingsvergunning – het plaatsen van een dakkapel – Verloren Kost.

Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
wijzigen van de vergunde plannen van omgevingsvergunning met referentie OMV/2018/270,
het plaatsen van een dakkapel.
18. Omgevingsvergunning – het

exploiteren van een grondwaterwinning te

Glazentrapstraat - hernieuwing.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
exploiteren van een grondwaterwinning van 20 meter diep voor maximaal 500 m3/dag en
maximaal 20.000 m3/jaar (hernieuwing) te Glazentrapstraat aan LV POUKENS.
19. Omgeving – goedkeuren factuur Woonbeleidsplan – Atelier Romain.
De factuur van € 3.630,00 incl. btw. te betalen met het beschikbaar saldo van de voor
vastlegging 2019000063, zijnde € 3.630,00.
20. Accordeonclub Adventura vzw. Opzeg huur.
Kennis te nemen van het beëindigen van de activiteiten in het lokaal Ophovenstraat 69 te
Neeroeteren door de accordeonclub Adventura vzw en dit vanaf 09 januari 2020.
21. Principieel akkoord voor openbare verkoop “afgedankte goederen” Oud

Ziekenhuis, pand Sulot, werkhal Stad Maaseik, ACN.
College van Burgemeester en schepenen gaat akkoord met een openbare verkoop van
"afgedankte goederen".
College gaat akkoord met het eerst aanbieden van de goederen aan personeel die onder
gesloten omslag een bod kunnen doen.
College gaat akkoord met het aanstellen van een online veilinghuis voor de verkoop van
de resterende artikelen.
De ontvangsten uit de openbare verkoop worden geboekt op een gepaste algemene
rekening in functie van het type van goed (uitrusting, rollend materieel,…).
22. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder

voorafgaande bekendmaking voor maaien grasmatten 2020 – verlengbaar
2021. Stopzetten plaatsingsprocedure 25.11.2019. Goedkeuring
lastvoorwaarden, nieuwe raming en leverancierslijst. Besluit.
Het college keurt de lastvoorwaarden, de nieuwe raming en de leverancireslijst goed.
23. Proefname zandwinning Heerenlaak.
Akkoord te gaan met bijkomende proefname in het gebied Heerenlaak door Steengoed
Projecten bvba en dit in het kader van de ontginning van het zandpakket.
24. Vlaamse Buitenspeeldag 2020 en Shelter 2020.
Het College gaat akkoord met de organisatie van de vormingsdag Shelter op 29 februari
2020.
25. Betaalbaarstelling schadevergoeding personeeslid.
Het college gaat akkoord met de uitbetaling.

