Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 7 oktober 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 30/09/2019.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 30/09/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

2. Definitieve agenda gemeenteraad 21 oktober 2019.
Opdracht te geven aan de dienst communicatie - secretariaat om de gemeenteraad
samen te roepen in de zaal voor de Sint-Bonaventurakerk van het vroegere
Minderbroedersklooster, Boomgaardstraat 10 om 20.00 uur op 21 oktober 2019 om te
beraadslagen over de agenda.

3. Fluvius Limburg. Buitengewone Algemene Vergadering op 10 december 2019.
Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat. Verwijzing naar
de gemeenteraad.
Het college stelt aan de raad voor om goedkeuring te hechten aan de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius
Limburg d.d. 10 december 2019.

4. Fluvius opdrachthoudende Vereniging. Buitengewone Algemene
Vergadering op 10 december 2019. Goedkeuring van de agenda en
vaststelling van het mandaat. Besluit.
Het college stelt aan de raad voor om goedkeuring te hechten aan de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius d.d.
10 december 2019.

5. DV Intergemeentelijke zwembaden Den Ulm Maaseik/De Haeg DilsenStokkem. Buitengewone algemene vergadering op 5 november 2019.
Aanduiden mandaat en goedkeuring statutenwijziging. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het ontwerp van statutenwijzigingen van
Intergemeentelijke Zwembaden Den Ulm Maaseik/De Haeg Dilsen-Stokkem D.V. goed te
keuren. Dit houdt onder andere in: de wijziging van de naam van de intercommunale, de
akkoordverklaring met de verlenging van de intercommunale tot 31/12/2034 en de
verdeling van de percentuele bijdragen.

6. Marec DV. Buitengewone Algemene Vergadering op 23 oktober 2019.
Aanduiden afgevaardigden en bepalen in te nemen standpunt. Addendum
aan de beslissing van 2 september 2019. Verwijzing naar gemeenteraad.

Het college stelt aan de raad voor om de goedkeuring van de punten op de agenda voor
de buitengewone algemene vergadering van Marec, zoals beslist tijdens de raad op
02/09/2019, te bevestigen en dit basis van de van Marec bekomen documenten. Dit houdt
onder meer in, dat de stad Maaseik akkoord gaat met de verlenging van de
intercommunale tot 11 november 2035.

7. Mandaatstelling PROCLIM voor Overheidsopdracht ‘Raamovereenkomst
Brandblusmiddelen’- principieel akkoord. Besluit.
Principieel akkoord te
‘Brandblusmiddelen’ .
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8. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op
de aanplakborden voor het aanslagjaar 2019.

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier vast inzake de
belasting op de aanplakborden voor het aanslagjaar 2019 en verklaart het
uitvoerbaar voor het bedrag van 3.362,50 euro.
9. Overheidsopdracht
doorlichting
risico’s
en
verzekeringspolissenBegeleiding overheidsopdracht verzekeringen voor stad, OCMW en AGB’s.
Stopzetten opdracht. Besluit.
De opdracht “Doorlichting risico's en verzekeringspolissen-Begeleiding overheidsopdracht
verzekeringen voor Stad, OCMW en AGB's Maaseik - deel 2 : opstart van een nieuwe
aanbestedingsprocedure'' stop te zetten.

10. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op
de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen,
genoemd promobijdrage, voor het aanslagjaar 2019.

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier vast inzake de
belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële
vestigingen, genoemd promobijdrage, voor het aanslagjaar 2019 en verklaart
het uitvoerbaar voor het bedrag van 47.600 euro.
11. Raamovereenkomst voor huur en onderhoud van copiers en printers 20202023.
Het bestek met nr. 2019/168 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor
huur en onderhoud van copiers en printers 2020-2023”, 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 € 205.000,00 excl. btw of € 248.050,00 incl. 21% btw.

12. Verlenging huur kopiers met 3mnd. Goedkeuring. Besluit.
Het College van burgemeester en schepenen zal de opdracht voor het ‘ huren van digitale
fotokopiemachines met inbegrip van een all-in onderhoudscontract en beheer software
voor Stad Maaseik en OCMW Maaseik’ verlengen met de periode van 3 maanden.
13. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.

14. Hernieuwingsvoorstel verzekeringspolissen Stad, OCMW en AGB’s.
Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel van Ethias NV, Rue Des Croisiers 24 te
4000 Liege 1, om de Verzekeringspolissen Stad, OCMW en AGB's te verlengen voor de
periode van drie jaar (van 1/01/2019 tot 1/01/2022).

15. Betaling responsabiliseringsbijdrage MCNOL – stad en OCMW Maaseik.
Dit besluit vervangt het CBS-besluit van 18/02/2019 betreffende de betaling van de
responsabiliseringsbijdrage van MCNOL door stad en OCMW Maaseik.
16. Vrijwillig ontslag en vaststelling datum uitdiensttreding/dienstverlating van

diensthoofd Omgeving.
Het college neemt kennis van de vrijwillige ontslagname van een personeelslid als
statutair diensthoofd omgeving en stelt de datum vast van uitdiensttreding ofwel effectieve
dienstverlating, met ingang van 01/11/2019 zoals overeengekomen in onderling akkoord.
17. Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens beroepsziekte aan een

personeelslid.
De aanvraag wordt ontvankelijk maar niet gegrond verklaard.
18. Openstelling diensthoofd omgeving.
Het college stelt de functie van voltijds statutair diensthoofd omgeving (A1a-A3a) open
met aanleg van een wervingsreserve.
19. Wijziging diplomavoorwaarden functie deskundige mobiliteit/verkeer.
Het college stelt de bijzondere kwalificatievereisten voor de functie van deskundige
mobiliteit/verkeer bij aanwerving vast.
20. Aanstelling personeelslid tot gemeentelijk omgevingsambtenaar.
Het college stelt een personeelslid, tewerkgesteld als voltijds contractueel deskundige
omgeving, aan als gemeentelijk omgevingsambtenaar.
21. Sint-Maartensvuur op 10 november 2019 vriendenkring Berg Waterloos.
Het college gaat akkoord met de organisatie van een Sint-Maartensvuur door de
Vriendenkring Berg & Waterloos op zondag 10 november 2019 van 18.00 tot 24.00 uur
achter een landbouwloods aan de Spreeuwerstraat 22 te Neeroeteren mits voorwaarden.
22. Uitreiking medaille Herman Hendrix 31 oktober 2019.
Het college gaat akkoord om naar aanleiding van de voorstelling Andersom Een ode aan
Herman Hendrix op zaterdag 31 oktober 2019 een zilveren medaille uit te reiken aan
Herman Hendrix voor zijn verdiensten in het culturele verenigingsleven van Maaseik.

23. Vogelshow 8 tot 10 november 2019 Voorshoven.
Het college is akkoord met de organisatie van de vogelshow van de vogelkundige kring
De Leeuwerik uit Neeroeteren van 8 tot 10 november 2019 in het ontmoetingshuis van
Voorshoven mits voorwaarden.

24. Goedkeuring huishoudelijk reglement De Bempt in Dorne.
Het huishoudelijk reglement, inclusief de samenstelling van de tarieven, van De Bempt ter
goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad.

25. Herinrichting van de parkeerplaats en de voortuinstrook van het kerkhof te
Neeroeteren. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te
schrijven aannemers.
Het bestek met nr. JS2017/3243 en de raming voor de opdracht “Herinrichting van
de parkeerplaats en de voortuinstrook van het kerkhof te Neeroeteren”, opgesteld door
de Dienst Werken 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 € 123.192,00 excl. btw of € 149.062,32 incl. 21% btw.

26. Afvalophaling Woonzorgcentrum en kinderopvang. Gunning.
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis
van de prijs), zijnde TRAFLUX BVBA, Europark 1003, Bus 1-1 te 3530 HouthalenHelchteren, tegen het nagerekende offertebedrag van € 20.011,06 excl. btw of
€ 24.213,38 incl. 21% btw. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden
als de basisopdracht.

27. Subsidieaanvraag van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid “Wonen Maasland”.
Het voorstel subsidieaanvraag van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid "Wonen Maasland" ter goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad.

28. Leveren en plaatsen van airco-toestellen in ACM – fase 2. Goedkeuring
verrekening 1.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Leveren en plaatsen
van airco-toestellen in ACM - fase 2. ” voor het totaal bedrag in meer van € 1.290,00 excl.
btw of € 1.560,90 incl. 21% btw.

29. Plan plaats 27 Engerhoven.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het bijgevoegd plan en
geeft toestemming om standplaats 27 in te nemen.

30. Plan plaats 41 Engerhoven.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het bijgevoegd plan en
geeft toestemming om standplaats 41 in te nemen.

31. Verkoop bouwgrond Leemhoek Lot 9.
Over te gaan tot de toewijzing van lot 9 uit de verkaveling Leemhoek en zoals aangeduid
op het afpalingsplan van 14 augustus 2017 opgesteld door Landmeters- en
vastgoedexperten,
groot
6a
12ca,
mits
de
prijs
van
€ 81.944,43
(€ 78.910,00 aankoopprijs - €2.864,43 makelaarskost - €170,00 leveringskost) en onder
de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de getekende aankoopbelofte van 01
oktober 2019.

32. Verdeling – Kleine Kerkstraat.
Er zijn geen bemerkingen.

33. Aktename melding ingediend door het Warrendal nv voor de volledige
overdracht van de milieuvergunning afgeleverd aan Bergerven nv.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door het Warrendal nv met
inrichtingsnummer 20190917-0064, zijnde de volledige overdracht van een
milieuvergunning klasse 2 afgeleverd aan Bergerven NV voor het exploiteren van de
bestaande inrichting die Vlarem-rubrieken omvat.

34. Overeenkomst ondersteuning gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening –
verlenging opdracht. Gunning. Besluit.
De opdracht “overeenkomst ondersteuning Gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening”
wordt gegund aan de firma met de enige offerte zijnde CDRO BVBA, Winkelomseheide
233/2 te 2440 Geel, tegen het nagerekende offertebedrag van € 9.500,00 excl. btw of
€ 11.495 incl. 21% btw.

35. Verkaveling – Verzaking verkaveling Kinrooiersteenweg.
Akte te nemen van het verzoek voor de verkaveling met ref. 874.2.46 N tot verzaking aan
deze verkavelingsvergunning van 23 november 1965 met dossiernummer 874.2.46 N en
referte 7107 V 45 voor de loten 1 en 2 volgens het kadaster Neeroeteren, tweede afdeling,
sectie A, nr. 944 I.
36. Omgevingsvergunning – Verkaveling 874.2/2019/004 – Kasteelstraat.
Het college van burgemeester en schepenen sluit zich volledig aan bij de motivatie en de
conclusie van de gemeentelijke omgevingsambtenaar zoals in het besluit opgenomen.

– BVBA MaBu
appartementsgebouw – Kempenweg.
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Het college van burgemeester en schepenen sluit zich volledig aan bij de motivatie en de
conclusie van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, zoals dit omstandig in dit besluit is
opgenomen.
38. Omgeving – geen aktename van een melding – het plaatsen van een veranda,

Molenweg.
Er wordt geen akte genomen van de melding ingediend voor de in het
meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.
39. Aktename melding Blinkie BVBA, Weertersteenweg 149 te 3680 Maaseik

waarbij de stopzetting
doorgegeven.

van

de

vergunde

grondwaterwinning wordt

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Blinkie BVBA, Weertersteenweg te
3680 Maaseik met inrichtingsnummer 20190919-0080 waarin ze de stopzetting melden van
de exploitatie van hun vergunde grondwaterwinning (Vlarem-rubriek 53.8.2) met een debiet
van 20,55 m3 per dag en 7.500 m 3 per jaar kadastraal gelegen op het perceel gekend als
Maaseik, 1ste afdeling, sectie A, nr. 1103 K 9.
40. Goedkeuring tot uitbetaling werkingssubsidies aan EVA-vzw jeugdhuis

d’Ambi en EVA-vzw Fuego.
Het college geeft goedkeuring aan de werkingssubsidie en opdracht aan de dienst financiën
om €5.000 over te schrijven naar EVA-vzw jeugdhuis d’Ambi.

Het college gefet goedkeuring aan de werkingssubsidie en opdracht aan de dienst financiën
om €10.000 over te schrijven naar EVA-vzw Fuego.
41. Erkenning Stedelijke Jeugdraad Maaseik.
Het College van Burgemeester en Schepenen verwijst de erkenning van de Jeugdraad
Maaseik als stedelijke adviesraad door naar de gemeenteraad.
42. Toelage kadervorming jeugdwerking.
De vergoeding voor het volgen van kadervorming uit te betalen.

