Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 4 mei 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 27/04/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 27/04/2020, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.
2. Mandaten Stad dienstjaar 2019 & 2020 lijsten goedgekeurde facturen.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Overheidsopdracht

bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor het plaatsen van paalbanieren op het
openbaar domein. Gunning. Besluit.
De opdracht “Banieren Openbaar domein” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde WAELKENS
NV, te Oostrozebeke, tegen het nagerekende offertebedrag van € 46.849,26 incl. 21%
btw.

4. Overheidsopdracht

bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor het leveren van maaltijden voor de
dorpsrestaurants. Gunning. Besluit.
De basisopdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Trabajo arbeidskansen VZW, As, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van (€ 6,36 incl. 6% btw).
De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

5. Overheidsopdracht

bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor ‘aankoop van basset in g blokfluit voor de
Academie’. Gunning. Besluit.
De aankoop en de raming voor de opdracht “aankoop basset in G blokfluit met ref nr
2020/048 goed te keuren. De raming bedraagt € 5.069,36 incl. 21% btw invoerrechten en
inklaringskosten.

6. Overdracht investeringskredieten 2019 naar MJP 2020-2025 - goedkeuring.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst met over te dragen
investeringskredieten 2019 goed.
7. Maatregelen ikv uitbraak coronavirus – opheffing van tijdelijke werkloosheid

wegens overmacht en ter beschikking stelling/herplaatsing voor bepaalde
contractuele personeelsleden.

Het college bekrachtigt het besluit d.d. 27/04/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot de opheffing van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor
volgend personeelslid van de stad Maaseik, waardoor zij opnieuw wordt geactiveerd vanaf
04/05/2020: DE DIENST CULTUUR (dossierbeheerder)
8. Verdeling mondmaskers - corona.
Het college gaat akkoord met de verdeling aan huis van de aangekochte mondmaskers
via BWOL na voorbereiding van de zendingen door eigen personeel.
9. Bezwaarschrift parkeerbelasting aanslagjaar 2019.
Het bezwaarschrift tegen de parkeerbelasting voor het aanslagjaar 2019 ontvankelijk,
doch ongegrond te verklaren.
10. Voorraadbeheer musea/toerisme 31/12/2019 - goedkeuring.
Het schepencollege neemt kennis van de inventaris van Stad Maaseik in de winkel
Musea/toerisme op 31/12/2019 en gaat akkoord met de opname in de boekhouding op
31 december 2019.
11. Omgeving – leegstand – Ambtshalve schrapping Winkelsdijk.
Het pand gelegen Winkelsdijk te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande woningen.
12. Omgeving – mobiliteit - Gevaarlijke onoverzichtelijke verkeerssituatie

kruispunt Nielerlochstraat - Dornerweg.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de eigenaar dient zelf in
te staan voor het snoeien of rooien van de haag.
13. Omgeving - aktename melding omgevingsproject ingediend voor het

exploiteren van een grondwaterwinning Roosterbergstraat.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200415-0006, zijnde exploitatie van
een nieuwe grondwaterwinning gelegen in de buurt van de Roosterbergstraat.

–
herbestemming
binnenspeeltuin/sportactiviteit.

14. Omgeving

Maaslandse

wintertuin

–

Het college gaat principieel akkoord met de bestemming van binnenspeeltuin met
sportgerelateerde functies zoals hierboven vermeld.
15. Omgevingsloket – het kappen van bomen, beperkte reliëfwijziging en het

bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing en een vrijstaand
tuinhuis – Dornestraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het kappen van bomen, beperkte reliëfwijziging en het bouwen
van een ééngezinswoning in open bebouwing en een vrijstaand bijgebouw.

16. Omgevingsvergunning, Tweede Straat, aanpassing terras en afsluiting van

de vergunde plannen van de vergunning met referentie OMV/2019/209 en
een interne verbouwing.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor aanpassing terras en afsluiting van de vergunde plannen van
de vergunning met referentie OMV/2019/209 en een interne verbouwing.
17. Omgevingsvergunning Ophoverbaan voor verbouwen en uitbreiden van

een woning.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de
omgevingsvergunning af voor verbouwen en uitbreiden van een woning.

voorwaardelijke

18. Omgevingsvergunning – het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen

bebouwing – Heerbaan.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing.
19. Omgevingswerken – het bouwen van een ééngezinswoning met carport in

open bebouwing – Molenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport in open
bebouwing.
20. Omgeving – ontwerpend onderzoek Bosbeek – vastleggen doelstellingen.
Het College van burgemeester en schepenen keurt de doelstellingen in kader van het
vastleggen van de strategische gebieden rondom de Bosbeek in kader van ontwerpend
onderzoek Bosbeek op iniitiatief van de Vlaamse Regering goed.
21. Vervanging

verwarming
lastvoorwaarden.

werkhal.

Goedkeuring

gunning

en

De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Vervangen verwarming
Werkhal” worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 12.990,56 incl. btw.
22. Interessepeiling PROCLIM raamovereenkomst energie.
Het College toont interesse om mee in te stappen in een groepsaankoop voor energie
door Proclim.
23. Fluvius. Vervangen van oude armaturen openbare verlichting door LED-

verlichting in verschillende straten.
Het College keurt het plan “Verledding 2020” voor de aanleg van nieuwe openbare
verlichting voor de in de brief d.d. 27 april 2020 opgesomde straten goed.

