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

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 30/03/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 30/03/2020, 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. Definitieve toetreding ‘raamcontract voor de sluiting van individuele

contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen –
Bestek nr V.V.S.G. vzw-2017/09/18’-samen aankoop VVSG.
Stad Maaseik besluit definitief toe te treden tot het raamcontract van V.V.S.G. vzw in de
opdracht "raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele
postdiensten voor Vlaamse lokale besturen-Bestek nr V.V.S.G. vzw-2017/09/18".

4. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder

voorafgaande bekendmaking voor het leveren van Managed services voor
netwerk Lan en WLan. Lastvoorwaarden, raming en leverancierslijst.
Goedkeuring. Besluit.
Het bestek en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst Leveren van Managed
Services voor het netwerk LAN en WLAN van de stad Maaseik” 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 € 120.000 incl. 21% btw voor de
duur van 60 maanden.
5. Toekenning van een overlevingspensioen aan weduwe van gewezen schepen

van de stad Maaseik.
Het college kent met ingang van 01/02/2020 een overlevingspensioen toe.
6. Aanstelling technieker milieu.
Het college stelt iemand aan als contractueel technieker milieu, 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. Kennisgeving

resultaat selectieprocedure en aanleg wervingsreserve
toneelmeester/theatertechnicus.
Het college neemt kennis van het resultaat van de selectieprocedure voor de functie van
toneelmeester/theatertechnicus en stelt de volgorde van de wervingsreserve vast.

8. Ontslagname personeelslid ingevolge opname rustpensioen.
Het college neemt kennis van het schrijven d.d. 24/03/2020 van een personeelslid, waarbij
zij als contractueel kinderopvangster binnen de buitenschoolse kinderopvang Robbedoes
van de dienst kinderopvang, met ingang van 01/12/2020 haar ontslag indient om op
diezelfde datum haar rustpensioen te laten ingaan. Deze ontslagname ingevolge
oppensioenstelling wordt aanvaard met ingang van 01/12/2020.
9. Maatregelen ikv uitbraak coronavirus – tijdelijke werkloosheid wegens

overmacht voor bepaalde contractuele personeelsleden.
Het college bekrachtigt het besluit d.d. 31/03/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor
verschillende personeelsleden.

ikv uitbraak coronavirus – tijdelijk ter beschikking
stellen/herplaatsing van bepaalde contractuele personeelsleden.

10. Maatregelen

Het college bekrachtigt het besluit d.d. 31/03/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot het tijdelijk aanbieden van een vervangende taak aan
4 kinderopvangsters, door een tijdelijke terbeschikkingstelling aan/herplaatsing naar de
dienst thuiszorg van het OCMW Maaseik, voor de ondersteuning in de werking rond
ouderen.
Het college bekrachtigt het besluit d.d. 31/03/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot het tijdelijk aanbieden van een vervangende taak aan 1
parkeerwachter van de dienst parkeren, door een tijdelijke terbeschikkingstelling
aan/herplaatsing naar het WZC de Maaspoorte.
Het college bekrachtigt het besluit d.d. 31/03/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot het tijdelijk aanbieden van een vervangende taak aan 2
dossierbeheerders van de dienst dienstverlening, door een tijdelijke terbeschikkingstelling
aan/herplaatsing naar de dienst omgeving, voor de ondersteuning in de digitalisering van
dossiers.
11. MSK-athlon op zondag 31 mei 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van MSK-athlon op zondag 31 mei 2020 van
9.00 uur tot 18.00 uur met als uitvalsbasis het supportersdorp op de terreinen van SSD
Opoeteren mits voorwaarden.
12. Smugglers Path op 30 mei 2020.
Het college geeft toestemming aan Smugglers voor de doortocht van Smugglers' Path,
een recreatieve gravelfietstocht op zaterdag 30 mei 2020 volgens het voorgestelde
parcours en mits voorwaarden.
13. Motorrun De Kade on tour op 14 juni 2020.

Het college gaat akkoord met de organisatie van de motorrun De Kade on Tour (rondrit
met zijspannen en trikes door het Maasland voor alle gasten van De Kade) door Covida
op zondag 14 juni 2020 van 09.30 tot 17.00 uur met startplaats op de binnenkoer van
Covida mits voorwaarden.
14. Omgeving – Markt – Melding uitvoeren werken binnen beschermd

stadsgezicht.
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het uitvoeren van de
werkzaamheden zoals opgenomen in de melding werkzaamheden binnen beschermde
stads- en dorpsgezichten ingediend door Mandera BVBA.
15. Omgevingsvergunning – Het plaatsen van een zwembad en regulariseren

van verhardingen – Kleinbeekstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
aanleggen van een zwembad.
16. Omgevingsvergunning – Het wijzigen van de vergunde plannen voor het

bouwen van een ééngezinswoning met ondergrondse garage – Broekstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het voorliggende project omvat het wijzigen van de vergunde
plannen voor wat betreft het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met
ondergrondse garage.
17. Omgeving – beroepsprocedure – advies omgevingsvergunningsaanvraag

voor het exploiteren van een grondwaterwinning op perceel Maaseik.
Adviseert de omgevingsvergunningsaanvraag gunstig mits voorwaarden.
18. Omgeving – beroepsprocedure – advies omgevingsvergunningsaanvraag

voor exploiteren grondwaterwinning op perceel.
Adviseert de omgevingsvergunningsaanvraag gunstig mits voorwaarden.
19. Omgevingsvergunning het verbouwen van een ééngezinswoning en het

bouwen van een tuinberging met overkapping Akkerstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het verbouwen van een ééngezinswoning en het bouwen van
een tuinberging met overkapping.
20. Omgevingsvergunning het plaatsen van een publiciteitsinrichting tegen de

voorgevel van een gebouw Hepperstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een publiciteitsinrichting tegen de voorgevel
van een gebouw.
21. Omgevingsvergunning – Het regulariseren van een gebouw met een

kantoor en één woongelegenheid naar een gebouw zonder kantoor met
twee woongelegenheden en regularisatie verhardingen – Weertersteenweg.

Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het regulariseren van een gebouw met een kantoor en één
woongelegenheid naar een gebouw zonder kantoor met twee woongelegenheden.

– Het
ééngezinswoning – Waterlozeweg.

22. Omgevingsvergunning

verbouwen

van

een

bestaande

Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het verbouwen van een zonevreemde ééngezinswoning.
23. Omgeving – Verdeling – Labaerdijk.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De bestemming blijft
behouden.

24. Omgeving – Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een garage

– Javanastraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor regulariseren van een garage.

–
kennisname
aktename
deputatie
omgevingsvergunning afgeleverd ter plaats Waaierhofstraat.

25. Omgeving

overdracht

Kennis te nemen van de aktename door de deputatie van de provincie Limburg op
18/03/2020 van overdracht van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een
gemengde veeteelthouderij voor varkens en runderen ter plaatse Waaierhofstraat.
26. Omgeving – Verdeling – Het Kruis Veld.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De bestemming blijft
behouden.
27. Omgeving – Verdeling – 16 sociale woningen Grootrootstraat loten 13 tem

25D.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De bestemming blijft
behouden.
28. Omgevingsvergunning – Het plaatsen van een brievenbus in combinatie

met een publiciteitspaneel – Broekkempweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
plaatsen van een brievenbus.
29. Samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor aanleg riolering in de

Hertstraat projectnummer R005625.
Het College gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor de
rioleringswerken in de Hertstraat - project R/005625. De rioleringswerken indien
niet gesubsidieerd door de hogere overheid en de wegeniswerken te financieren met
kredieten uit het rioleringsfonds waar Stad Maaseik recht op heeft bij Fluvius en over
voldoende middelen beschikt.

30. Aankoop gebroken puin en mengpuin 2020. Goedkeuring gunning.
De opdracht “Aankoop gebroken beton en mengpuin 2020” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde BEUTEN RONNY
BVBA te 3650 Dilsen-Stokkem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 34.788,11 incl. 21% btw.
31. Milieuhygiënisch onderzoek industriegrond Jagersborg, Goedkeuring

gunning en lastvoorwaarden. Besluit.
De technische beschrijving met nr. 2020/036 en de raming voor deze opdracht, opgesteld
door de Aankoopdienst worden goedgekeurd. De raming bedraagt€ 14.000 incl. 21% btw.

