Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 6 januari 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 30/12/2019.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 30/12/2019 wordt goedgekeurd.

2. Kosten huwelijk. Kennisname.
Het college neemt kennis van de bedragen voor het sluiten van een huwelijk bij de
omliggende gemeentebesturen.

3. 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 bezwaarschrift tegen de
aanslag in de belasting op de gebouwen en de woningen die zijn opgenomen in het
register van leegstand ontvankelijk en kent voor het aanslagjaar 2018 vrijstelling van de
belasting toe volgens artikel 7 punt 3.

4. Vrijwillig ontslag en vaststelling datum uitdiensttreding/dienstverlating van
diensthoofd dienst werken.
Het college neemt kennis van deze vrijwillige ontslagname als statutair diensthoofd dienst
werken en stelt de datum vast van uitdiensttreding ofwel effectieve dienstverlating, met
ingang van 01/04/2020.

5. Aanstelling selectiebureau en samenstelling selectiecommissie voor de
functie van algemeen directeur.
Het college gaat akkoord met de gedeeltelijke uitbesteding van de selectieprocedure van
de functie van algemeen directeur aan het selectiebureau Accord Group.

6. Knalbal op 15 februari 2020 in Opoeteren.
Het college geeft toelating aan het Feestcomité van de Oud-leiding Chiro Opoeteren, voor
de organisatie van het jaarlijkse Knalbal op zaterdag 15 februari 2020 in het Chiroheem
van Opoeteren, onder de voorwaarden:

7. Trampeloavend op 25 januari 2020 de Leu.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de trampeloavend door buurtraad De
Leu Opoeteren op zaterdag 25 januari 2020 van 18.00 tot 24.00 uur via het voorgestelde
parcours door de straten van Opoeteren (vertrek Pexhof Oudsbergen-Gruitrode).

8. Omgevingsvergunning het bouwen van 6 ééngezinswoningen waarvan 2 in
open bebouwing en 4 in halfopen bebouwing met 6 carports als
schakelelement Olmenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van 6 ééngezinswoningen waarvan 2 in open

bebouwing en 4 in halfopen bebouwing met 6 carports als schakelelement aan MATEXI
PROJECTS NV.

9. Omgeving – het bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen met carport –
Diestersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen met
carport.

10. Leveren wildreflectoren voor Neeroeterenstraat en Bergeindestraat.
De technische beschrijving met nr. 2019/207 en de raming voor deze opdracht, opgesteld
door de Dienst Werken worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 1.652,89 excl. btw of
€ 2.000,00 incl. 21% btw.

11. Toekenning exploitatievergunning taxi.
De stad Maaseik kent een vergunning toe voor het exploiteren van een dienst van
individueel bezoldigd personenvervoer vanaf 6 januari 2020 voor een periode van vijf jaar
onder de opschortende voorwaarde dat de aanvrager de resterende benodige
bewijsstukken bezorgd, zoals wettelijk bepaald en het bewijs dat hij beschikt over een
ondernemingsnummer waaronder hij kan exploiteren. De aanvrager wenst te exploiteren
met 1 straattaxi. De taxikaarten voor dit voertuig worden opgemaakt door de dienst lokale
economie, nadat de aanvrager de nodige bewijsstukken heeft afgeleverd bij de stad
Maaseik.

