Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 8 juli 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 01/07/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 01/07/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.
2. Toekennen van de titel van ereschepen aan: Antoine Schaefer, Dirk Verlaak, Mariette
Janssen, Yvonne Van Dooren en Jacques Cuppens. Verwijzing naar gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad tijdens de
gemeenteraadszitting op 2 september 2019 voor om aan Antoine Schaefer, Dirk Verlaak,
Mariette Janssen, Yvonne Van Dooren en Jacques Cuppens de titel van ereschepen toe
te kennen.
3. Voorlopige inschrijving. Goedkeuring.
Het college neemt kennis van de voorlopige inschrijving van een persoon op datum van
de ondertekende kennisgeving inzake hun voorlopige inschrijving 20.06.2019.

4. Kennisgeving resultaat technieker vervoer en wegen.
Het college stelt een voltijds contractueel technieker vervoer en wegen in weddenniveau D
aan met salarisschaal D1-D3 voor onbepaalde duur met een inloopperiode ten belope van
6 maanden. Voor het einde van de inloopperiode wordt er een evaluatie voorzien om de
arbeidsovereenkomst te bestendigen.

5. Hoger beroep instellen in de zaak Orange Belgium NV t/Stad Maaseik en aanstellen
raadsman.

Meester Konstantijn Roelandt van het advocatenkantoor Lawstone Advocaten
uit Heist-op-den-Berg wordt beopdracht om hoger beroep in te stellen tegen
het tussengekomen vonnis dd. 16 mei 2019 van de rechtbank van eerste
aanslag Limburg te Hasselt inzake stad Maaseik tegen ORANGE BELGIUM
N.V., met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Bourgetlaan 3.
6. Belasting parkeren vaststelling kohier aanslagjaar 2019 (periode 01.01.2019 tot en
met 31.03.2019).

Het kohier inzake de belasting voor het betalend parkeren, parkeerkaarten en blauwe
schijf, van de periode 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019, vast te stellen en
uitvoerbaar te verklaren voor het bedrag van 11.175,00 euro.
7. Bezwaar tegen de aanslag in de belasting voor inzamelen en verwerken van
huishoudelijke afvalstoffen voor het aanslagjaar 2019.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het ingediende
bezwaarschrift tegen de aanslag in de belasting voor het inzamelen en
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor het aanslagjaar 2019
ontvankelijk doch ongegrond.
8. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.

9. Verlenging aanstelling schoonmaakster voor bepaalde duur.
Het college stelt iemand aan als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel
schoonmaakster binnen de diensten van de stad Maaseik, van 05/07/2019 tot en met
31/12/2019 in weddeniveau E met weddeschaal E1.
10. Vervangingsregeling algemeen directeur.
Het college van burgemeester en schepenen erkent een aantal personeelsleden om als
waarnemend algemeen directeur aangeduid te worden.

11. Grafconcessie. Aanpassing.
Het college geeft goedkeuring voor de omzetting van een columbariumconcessie naar
een grafconcessie (urneveld) op de begraafplaats te Neeroeteren.

12. Avondrit op 17 augustus 2019.
Het college geeft toelating aan de Maaseiker Oldtimerclub voor de organisatie van een
avondrit op zaterdag 17 augustus 2019, onder de volgende voorwaarden:




de deelnemers leven de reglementering van de wegcode na.
bij openbare evenementen moet een polis burgerlijke aansprakelijkheid worden
afgesloten en de gegevens hiervan moeten meegedeeld aan de dienst cultuur evenementen.
het grasgedeelte aan de sporthal kan enkel ter beschikking worden gesteld indien
deze niet te drassig is. Dit kan ten vroegste een week vooraf worden beoordeeld. De
graszone mag niet rechtstreeks op- of afgereden worden via de Rotemerlaan

13. Doortocht Pelten Classic op 15 augustus 2019.
Het college gaat akkoord met de doortocht van de Pelten Classic op het uitgestippelde
parcours op donderdag 15 augustus 2019 onder de voorwaarden:





de deelnemers worden voldoende gesensibiliseerd met betrekking tot zwerfvuil
de deelnemers respecteren de voorschriften van de wegcode
bij openbare evenementen wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
afgesloten en de gegevens van de polis wordt gemeld aan de stedelijke dienst
de Berkendijk is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer/bezemwagen.

14. Heifiëste van 15 t/m 18 augustus 2019.
Het college geeft toelating voor de organisatie van de Heifiëste op 15, 16, 17 en 18
augustus 2019 in een tent op een weiland langs de Rotemerlaan, mits voorwaarden.
15. Petanqueweekend 8 t/m 11 augustus 2019.
Het college geeft toelating aan Petanqueclub Maaseik vzw, voor de organisatie van het
jaarlijks internationaal petanqueweekend van 08 tot 11 augustus 2019 op en rond de
petanqueterreinen, Koningin Astridlaan 91, mits voorwaarden.
16. Maze festival op zaterdag 27 juli 2019.
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van het gelijknamig muziekfestival op
zaterdag 27 juli 2019 op het recreatieterrein Heerenlaak, mits voorwaarden.
17. Tocht der Lage Landen op 21 juli 2019.
Het college gaat akkoord met de doortocht van de Tocht der lage Landen op het
uitgestippelde
parcours
op
zondag
21
juli
2019
mits
voorwaarden.
18. Aanvraag tot wijziging terrasvergunning 2019 en aanpassing factuur Hotel Van
Eyck, Markt 48, Maaseik.
De stad Maaseik staat toe dat de terrasvergunning van Hotel Van Eyck wordt gewijzigd
van een terras van 179 m² naar een terras van 92 m² voor de hoofdseizoensperiode en
dat de factuur in die zin wordt aangepast (factuur nr 2019003716).
19. Premie voor buitengebruik stellen stookolietank.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het opvullen van een ondergrondse
stookolietank van 5.000 liter en akkoord te gaan met de uitbetaling van de premie van
100 euro.
20. Omgevingsvergunning Eggestraat het bouwen van een woning en slopen van een
paardenstal met houtopslag.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en slopen van een paardenstal met
houtopslag.
21. Omgevingsvergunning. Het verwijderen van een houtopslagplaats, tuinhuis en
kiezelverharding – Weigering aanvraag omgevingsvergunning aanleggen van een
nieuwe kiezelverharding – Lange Reeschapstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning af voor het
verwijderen van een houtopslagplaats, tuinhuis en kiezelverharding in de tuinzone en het
plaatsen van een nieuw tuinhuis.
22. Omgevingsvergunning. Het plaatsen van een veranda. Zandstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke omgevingsvergunning
voor het plaatsen van een veranda.
23. Omgevingsvergunning – Verdeling 874.3/2072 – Schuurstraat loten 1 en 2.

Er zijn geen bemerkingen op dit verdelingsplan van perceel ( Afdeling 1, sectie A,
nummer 1772F) aangezien de ééngezinswoningen op loten 1 en 2 wind- en
waterdicht zijn.

24. Akkoord om de overdrachtsakte en de erfpachtakte met betrekking tot het CIROnetwerk op te laten maken door de Afdeling Vastgoedtransacties onder bepaalde
voorwaarden.
Akkoord te gaan dat de Afdeling Vastgoedtransacties de overdracht en de erfpacht
opmaakt van het irrigatienetwerk en pompstation tussen het ruilverkavelingscomité, de
stad Maaseik, de gemeente Kinrooi en cvba Ciro. Dit besluit legt vast dat de Afdeling
Vastgoedtransacties de overdracht en de erfpacht mag opmaken en legt de voorwaarden
vast welke opgenomen moeten worden in deze aktes.

25. Deelname aan het project Limburg Asbestveilig.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het door de raad van
bestuur van Limburg.net ingediende provinciale project voor bronophaling van
asbestcement via platenzak en container. Het project wordt door Limburg.net
gecoördineerd. Limburg.net ontvangt voor de coördinatie van het project een vergoeding
van de OVAM op basis van het inwonersaantal van stad Maaseik.
26. Projectsubsidie Klasse Apart.
Projectsubsidie van € 500,00 uit te betalen aan vzw Fuego voor de organisatie van het
project "Klasse Apart".
27. Toelage kadervorming chiro meisjes Opoeteren.
De vergoedingen voor het volgen van kadervorming uit te betalen aan Chiro meisjes
Opoeteren.
28. Toelage kadervorming chiro jongens Opoeteren.
De vergoedingen voor het volgen van kadervorming uit te betalen aan de Chiro jongens
Opoeteren.

