Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 5 november 2019
__________________________________________________________________________________

1. Bezwaarschrift parkeerbelasting aanslagjaar 2019.
Het bezwaarschrift tegen de parkeerbelasting voor het aanslagjaar 2019 ontvankelijk,
doch ongegrond te verklaren.

2. Bezwaarschrift parkeerbelasting aanslagjaar 2019.
Het bezwaarschrift tegen de parkeerbelasting voor het aanslagjaar 2019 ontvankelijk,
doch ongegrond te verklaren.

3. Aangenomen protesten na vaststelling parkeerwachter in de periode van
09.01.2019 tem 30.10.2019.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van aanvaarde
protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 9 januari 2019 tot en met 30
oktober
2019.

4. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor ‘mobiel parkeren (raamovereenkomst
48mnd. Gunning. Besluit.
De opdracht “Mobiel parkeren (raamovereenkomst periode 48 mnd)” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde BE-MOBILE nv (4411), Kardinaal Mercierlaan 1A te 9090
Melle,
De provider ontvangt een commissie van de Stad, het welke forfaitair wordt vastgelegd op
5 % van het bedrag van de vergoedingen, Deze commissie van 5% is inclusief btw.

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

6. Aanstelling technieker vervoer en wegen.
Het college stelt iemand met ingang van 12/11/2019 aan als voltijds contractueel
technieker vervoer en wegen in weddeniveau D met weddeschaal D1-D3, voor
onbepaalde duur. Voor het einde van de inloopperiode, die 6 maanden bedraagt, wordt
er een evaluatie voorzien om de arbeidsovereenkomst te bestendigen.

7. Ontslagname technieker vervoer en wegen.
Het college neemt kennis van de ontslagname van iemand als voltijds contractueel
technieker vervoer en wegen, waarbij zijn opzegtermijn ten belope van 1 week, een
aanvang neemt op 04/11/2019 en duurt tot en met 10/11/2019.

8. Aanleg van een wervingsreserve deskundige milieu.

Het college gaat akkoord met het opstarten van de procedure voor de aanleg van een
wervingsreserve voor de functie van contractueel deskundige milieu (B1-B3).

9. Ontslagname personeelslid ingevolge pensioen.
Het college neemt kennis van het schrijven d.d. 30/10/2019 van een personeelslid, waarbij
hij als voltijds contractueel technieker plantsoenen binnen de dienst werken, met ingang
van 01/06/2020 zijn ontslag indient om op diezelfde datum zijn rustpensioen te laten
ingaan. Deze ontslagname ingevolge oppensioenstelling wordt aanvaard met ingang van
01/06/2020.
10. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 28/10/2019.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 28/10/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.
11. Personeelsfeest. Bepalen datum en vastleggen concept voor 2020.
Het college gaat akkoord met het voorgestelde concept, namelijk de organisatie van het
personeelsfeest op 8 januari 2020 in Eisbear van 17 uur tot 24 uur.

12. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.

13. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.

14. Ambtshalve schrapping uit het wachtregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het wachtregister.
15. Ambtshalve schrapping uit het wachtregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het wachtregister.

16. Dienstnota Omgeving Hotel Oude Eycke Aldeneikerweg.

Het college bespreekt de nota.
17. Naamgeving voor de wegenis aan de Aldeneikerweg in de projectzone

Bleumerveld fase 1. Opstarten procedure.
Akkoord te gaan om de procedure tot straatnaamgeving voor de nog aan te
leggen wegen, in de
projectzone Bleumerveld fase 1, aan de
Aldeneikerweg en zoals aangeduid met gele en blauwe tint op het plan, op te
starten.
18. Overname CIRO-netwerk van het ruilverkavelingscomité en erfpacht aan CIRO
CV.
Akkoord te gaan met de kosteloze overname van het irrigatienetwerk CIRO, eigendom
van het Ruilverkavelingscomité volgens de voorwaarden voorzien in de ontwerpakte in

bijlage bij dit besluit en bestaande uit een perceel grond met pompgebouw nabij de
Maasstraat in Kinrooi, volgens kadaster sectie A, nummer 946/K, groot tweeënveertig
aren vijftig centiaren (42a 50ca), hierbij horende alle buizen en leidingen van het
irrigatienetwerk die in de ondergrond gelegen zijn op basis van een wettelijke
erfdienstbaarheid van openbaar nut met een accessoir opstalrecht voor de leidingen
gelegen in openbaar domein en op basis van erfdienstbaarheden gevestigd op privatieve
percelen, zoals aangeduid op het plan in bijlage.

19. Omgeving – Omgevingsvergunning bouwen van een ééngezinswoning met

cateringsbedrijf – Ophovenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor
bouwen van een ééngezinswoning met cateringbedrijf en het aanleggen van een verharding
met parking met exploitatie van een cateringbedrijf.

20. Tegemoetkoming aansluiting riolering Niesstraat.
Het college van burgemeester en schepenen komt tegemoet aan de bewoners
van Niesstraat en Vogelstraat met een bedrag dat overeenkomt met 50% van de kost
inclusief btw van de aansluitingsputjes voor een gescheiden stelsel, namelijk 444,8 euro
per woning.

21. Advies omgevingsvergunningsaanvraag Fertimass bvba, Witbeekweg 10 te
3680 Maaseik voor het veranderen van hun omgevingsvergunning namelijk
toevoeging van een noodgroep.
Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies
voor de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag namelijk het toevoegen van een
noodgroep aan de bestaande omgevingsvergunning mits voorwaarden.

22. Dienstnota klacht plaatsing airco’s Bussels uitvaartverzorging BVBA,
Scholtisplein.
Het college bespreekt de nota.
23. Intentieverklaring Rode Neuzen Dag 2019.
Het college gaat akkoord en onderschrijft de intentie om de titel 'Rode Neuzen Dag
Gemeente 2019' te voeren, waarbij ze zich engageert om:





de scholen in Maaseik op te roepen om zich te melden als Rode Neuzen School
een eigen actie te registreren op de site www.rodeneuzendag.be
de scholen te ondersteunen bij het organiseren van hun acties, onder andere door
logistieke ondersteuning te bieden, gemeentelijke locaties kosteloos aan te bieden,
uitdagingen van één of meerdere scholen te aanvaarden,...
zich kenbaar te maken als Rode Neuzen gemeente. De stad voorziet en bekostigt
hierbij zelf de visibiliteit.

24. Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen – Project

Maaseik, Koning Boudewijnlaan N78 x Bleumerstraat N761 Maaseikerweg.

Akoord met de dading tussen aannemer, AWV en stad Maaseik voor de
aankoop van aan te planten bomen.
De opdrachtnemer zal een bedrag betalen van 15.765,48 euro incl. BTW en dit
voorafgaand aan het toestaan van de definitieve oplevering en het vrijgeven van de
borgtocht. De betaling gebeurt rechtstreeks aan de stad Maaseik (en dus niet aan de
aanbestedende overheid) op rekeningnummer BE02 0910 0048 6140 van Stad Maaseik,
Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik .

25. Omgeving – Verdeling – Kinrooiersteenweg.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling.
Er zijn verder geen bemerkingen op dit verdelingsplan.

26. Omgeving – een bestemmingswijziging met verbouwing van handelspand
naar maaltijdkeuken ‘Covida’ en het regulariseren van een uitbreiding –
Koning Albertlaan.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor een
bestemmingswijziging met verbouwing van handelspand naar maaltijdkeuken ‘Covida’ en het
regulariseren van een uitbreiding aan Frank Baret namens KONINKLIJK
ONDERSTEUNINGSCENTRUM TER ENGELEN TEVONA VZW.

27. Omgeving – Opname geacht vergund – een gebouw in open bebouwing
Roosterbergstraat.
Het gebouw in open bebouwing, Roosterbergstraat, met uitzondering met de
aanbouw tegen de achtergevel en de aanbouw tegen de rechtergevel met de
afmetingen zoals weergegeven op de kadastrale schets van 1952 wordt in het
vergunningenregister opgenomen als zijnde geacht vergund
28. Omgevingsvergunning regulariseren bestaande toestand van de woning en
bouwen terrasconstructie Dornestraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor
regulariseren bestaande toestand van de woning en bouwen terrasconstructie.

29. Omgeving – advies aan deputatie van de provincie Limburg – hernieuwing
en verandering rundveehouderij Diestersteenweg.

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig
advies voor de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag voor de hernieuwing
en verandering van een rundveehouderij en de uitbreiding van een melkveestal,
loods, sleufsilo’s en vaste mestopslag met bijhorende erfverharding en de
regularisatie van een afkalfstal en een luifel onder de volgende voorwaarde:
- de algemene en sectorale Vlarem-voorwaarden die van toepassing zijn.

30. Omgevingsvergunning – Het bouwen van een half-open bebouwing met
carport – Oude Kerkweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor Het bouwen van een half-open bebouwing met carport.
De omgevingsvergunning wordt afgegeven mits voorwaarden.

31. Omgevingsvergunning,
woongelegenheid Markt.

bestemmingswijziging

naar

horeca

met

Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor De bestemmingswijziging van een ingesloten handelspand
naar horeca met een wooneenheid en de regularisatie voor de dakconstructie tussen de
hoofdbouw en de achterliggende bijbouw namens STUDIO SEGERS BVBA.
De omgevingsvergunning wordt afgegeven mits voorwaarden.

32. Omgevingsvergunning, het afbreken van een bijgebouw en het plaatsen van
een bijgebouw, Schillingsstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor bouwen
van een bijgebouw.

33. Eisbear van vr 29 november 2019 tot 14 maart 2020.
Het college geeft goedkeuring aan Star Group NV Holding voor de oprichting en uitbating
van Eisbear, van 17 november 2019 tot 22 maart 2020, inclusief op- en afbouw, op het
grasveld aan Kloosterbempden, mits voorwaarden.

34. Subsidiering voor sportverenigingen.
Het college keurt het subsidiereglement goed met de aanpassing omtrent terugbetaling
opleidingen trainers en volgt hiermee het advies van de sportraad.
Het college verwijst het agendapunt door naar de gemeenteraad.

35. Heilig Wammes carnaval seizoen 2019-2020.
Er wordt toelating gegeven aan het Heilig Wammes voor de organisatie van de diverse
carnavalsactiviteiten tijdens het seizoen 2019-2020 mits voorwaarden.

36. Rodeneuzenactie 2019.
Het college geeft toelating om tijdens de maand november 2019 een inzamelactie te
houden ten voordele van Rodeneuzendag in de vorm van een huis-aan-huis verkoop, mits
voorwaarden.

37. Rodeneuzenactie BuSO Ter Engelen op 27 november 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de sponsorloop 'loop/wandel je neusje
rood' door de leerlingen en leerkrachten BuSO Ter Engelen op woensdag 27 november
tussen 09.00 uur en 12.00 uur mits voorwaarden.

38. Beslissing samenwerking met vzw Centrum management Maaseik
Eyckerstede 2020-2025.
De stad Maaseik wenst de nauwe samenwerking met de vzw Centrummanagement
Maaseik Eyckerstede voor de volgende legislatuur 2020-2025 te continuëren op
vernieuwde wijze.

39. Goedkeuring cofinanciering park manager Jagersborg door de stad
Maaseik.

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met
cofinanciering van park management op bedrijventerrein Jagersborg op vraag
van de vzw Ondernemersvereniging Jagersborg Maaseik voor het gevraagde
bedrag van 9 360,00 euro exclusief btw of 11 325,60 inclusief btw.
40. Aanvraag van VTM om in het oude ziekenhuis op 12 november opnamen te
maken.
De stad kan niet beslissen om akkoord te gaan met de aanvraag van VTM (DPG Media)
om opnames te maken op 12 november 2019 in het oude ziekenhuis.

