Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 9 maart 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 02/03/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 02/03/2020, 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. Bezwaar van ABD Advocaten voor Sitmedia SA tegen de rekeningen

inzake de belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor
het 2de kwartaal 2019.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift van ABD
Advocaten tegen de rekeningen met volgnummer 24 en 90 voor het 2de kwartaal 2019
inzake de belasting op het verspreiden van huis-aan-huis reclame ontvankelijk doch
ongegrond.
4. Bezwaar van ABD Advocaten voor Gamma België NV tegen de rekening

in de belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor het
aanslagjaar 2019.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift van ABD
Advocaten tegen de rekening voor het 2de kwartaal 2019 inzake de belasting op het
verspreiden van huis-aan-huis reclame op naam van Gamma België ontvankelijk en
gegrond. Het bedrag van € 593,01 betaald op 26 september 2019 wordt teruggestort.
5. Bezwaar tegen de aanslag in de promobijdrage voor het aanslagjaar

2019.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift tegen de
aanslag op naam van 't Kreatiefje in de belasting op de voor het publiek toegankelijke
ruimten van commerciële vestigingen, genoemd promobijdrage, voor het aanslagjaar
2019 ontvankelijk doch ongegrond.
6. Bezwaar van ABD Advocaten voor Sitmedia SA tegen de rekeningen

inzake de belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor
het 3de kwartaal 2019.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift van ABD
Advocaten tegen de rekeningen met volgnummer 24, 84 en 90 voor het 3 de kwartaal 2019
inzake de belasting op het verspreiden van huis-aan-huis reclame ontvankelijk doch
ongegrond.
7. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting

voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor
het aanslagjaar 2020.

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de belasting voor het
inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor het aanslagjaar 2020 vast
en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 1.458.589,93 euro.
8. Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Limburg afdeling

Hasselt in een zaak t/Stad Maaseik. Kennisname.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van 27 februari
2020 van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, in de zaak t/Stad
Maaseik.
Het college van burgemeester en schepenen besluit te berusten in het vonnis en het
vonnis uit te voeren zoals bepaald in het beschikkend gedeelte.
9. Raamovereenkomst voor huur en onderhoud van copiers en printers

2020-2023. Gunning.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
21 februari 2020 voor Perceel 1 (Copiers Type 1 en 2), Perceel 2 (Copier drukkerij Type
3), Perceel 3 (Scanner KCC Type 4), Perceel 4 (Printers Type 5), opgesteld door de
Aankoopdienst.
10. Openstelling jobstudenten 2020 binnen de verschillende stadsdiensten.
Het college stelt de functies van jobstudenten 2020 open voor de verschillende
stadsdiensten, zoals als volgt verdeeld:
- dienst werken: 4 jobstudenten (38u./38u.) waarvan 2 in de maand juli en 2 in de
maand augustus,
- dienst jeugd: 3 jobstudenten (38u./38u.) in te zetten in juli en augustus voor zo<wel
de doepas als voor de wijkwerking
- dienst toerisme: 2 halftijdse jobstudenten (19u./38u.) waarvan 1 halftijds in juli en 1
halftijds in augustus te delen met musea
- dienst musea: zie toerisme
- sportdienst: 1 jobstudent (30u./38u.) gedurende 3 weken tijdens de periode
27/07/2020 t.e.m. 07/08/2020 en van 24/08/2020 t.e.m. 28/08/2020
- dienst omgeving: 1 jobstudent (38u./38u.) in juli en 1 jobstudent (38u./38u.) in
augustus.
11. Vaststelling selectiecriteria jobstudenten.
Het dossier is door het college goedgekeurd. .
12. Openstelling deskundige educatie en regionale publiekswerking.
Het college stelt de functie van voltijds contractueel deskundige educatie en regionale
publiekswerking (B1-B3) open met aanleg van een wervingsreserve.
13. Tenlasteneming werkverlet als gevolg van arbeidsongeval van een

personeelslid.
De volgende periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn erkend door de bevoegde
medische dienst die een causaal verband hebben met het ongeval:
07/01/2020 tot en met 07/03/2020
08/03/2020 tot en met 31/03/2020.
14. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een mannelijk persoon te schrappen uit het bevolkingsregister.
15. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een vrouwelijk persoon te schrappen uit het bevolkingsregister.

16. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een mannelijk persoon te schrappen uit het bevolkingsregister.
17. Toer Ter Engelen 16 mei 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van Toer Ter Engelen, een fietsevenement
door BuSO Ter Engelen op zaterdag 16 mei 2020, onder de volgende voorwaarden:





de organisatie voorziet in de inzet van gemachtigde personen, conform de wegcode
art. 41 en art. 59.19, met het oog op de verkeersbegeleiding ter gelegenheid van de
manifestatie.
de deelnemers respecteren de reglementeringen van de wegcode
bij openbare evenementen wordt een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten en de gegevens hiervan worden meegedeeld aan de stedelijke dienst.
er mogen geen wegmarkeringen worden aangebracht.

18. Den Hobbelige Stop Classic 2 mei 2020.
Het college verleent goedkeuring voor de organisatie van Den Hobbelige Stop Classic op
zaterdag 2 mei 2020 met vertrek aan de Sjeiven Dörpel, onder de voorwaarden:




de organisator staat in voor het opruimen van de onmiddellijke omgeving van de
plaats waar de activiteit heeft plaatsgevonden en de deelnemers worden ruim
gesensibiliseerd in verband met afval.
er wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten met voldoende
waarborgen en dekkingen en de polis wordt voorgelegd aan de stedelijke dienst
de deelnemers respecteren de reglementeringen van de wegcode.

19. Euregiorit op 3 mei 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Euregiorit door de Maaseiker
Oldtimerclub op zondag 3 mei 2020 onder de 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.
de gebruiksvoorwaarden van de sporthal worden gerespecteerd. Voor praktische
afspraken nemen de organisatoren contact met de sportdienst en/of de uitbater van
Den Aftrap.

20. Schutterij St.-Dionysius Opoeteren activiteiten 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de activiteiten van Koninklijke Schutterij
Sint-Dionysius Opoeteren gepland in 2020:











10/04:
18/04:
30/04:
15/05:
21/05:
05/06:
19/06:
03/07:
14/08:
18/09:

oefenschieten (19.30 uur)
beste Sjöt en beker Stad Maaseik (14.00 uur)
meiboomplanting (19.00 uur)
oefenschieten (19.30 uur)
koningschieten (16.00 uur)
oefenschieten (19.30 uur)
oefenschieten (19.30 uur)
oefenschieten (19.30 uur)
oefenschieten (19.30 uur)
oefenschieten (19.00 uur)

21. Afdaling van de Maas op 5 april 2020.
Het college geeft toelating aan Duikschool Samantha, voor de organisatie van de Afdaling
van de Maas, een jaarlijkse vinzwemwedstrijd, op palmzondag 5 april 2020. Deze
toelating geldt mits voorwaarden.
22. Prijsuitreiking nationale duivenprijskamp Bourges op 16 maart 2020.
Het college is akkoord om deel te nemen aan de prijsuitreiking Nationale Duivenprijskamp
Bourges 2019 op maandag 16 maart 2020 om 10.30 uur in de Boudewijnzaal van het
Provinciehuis te Hasselt (ingang langs de Bosstraat) en vaardigt schepen Vereecken af om
het stadsbestuur van Maaseik te vertegenwoordigen. Het college is akkoord om aan de
winnaar van onze stad een streekproductenkorf ter waarde van 30 euro aan te bieden.
23. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Acht Meilaan (gegrond

– huurder nu ingeschreven).
Het pand gelegen Acht Meilaan wordt niet opgenomen in het register van de leegstaande
woningen.
24. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname als zakelijk gerechtigden

van het pand – Javanastraat (ongegrond – verkocht en nieuwe
eigenaars).
Het pand gelegen wordt opgenomen in het register van de leegstaande woningen.
25. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname als zakelijk gerechtigde

van het pand – Van Eycklaan (gegrond – vervanging namen eigenaars).
Het pand gelegen Van Eycklaan wordt opgenomen in het register van de leegstaande
woningen.
26. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Kolonel Aersplein

(gegrond – onbewoond verklaard in 2018).
Het pand gelegen Kolonel Aertsplein wordt niet opgenomen in het register van de
leegstaande woningen.

– Leegstand – Beroep tegen opname Burgemeester
Philipslaan (gegrond).

27. Omgeving

Het pand gelegen Burgemeester Philipslaan wordt niet opgenomen in het register van de
leegstaande woningen.
28. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Sint Laurentiusweg

(gegrond – 2e verblijf huurder niet ingeschreven).
Het pand gelegen Sint Laurentiusweg wordt niet opgenomen in het register van de
leegstaande woningen.
29. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Koningin Astridlaan

(ongegrond – verkocht en nieuwe eigenaars).
Het pand gelegen Koningin Astridlaan wordt opgenomen in het register van de
leegstaande woningen.
30. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Borglaan (ongegrond

– verkocht en nieuwe eigenaars).
Het pand gelegen Borglaan wordt opgenomen in het register van de leegstaande
woningen.
31. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Hertstraat (gegrond –

2e verblijf huurder niet ingeschreven).

Het pand gelegen Hertstraat wordt niet opgenomen in het register van de leegstaande
woningen.
Het pand wordt opgenomen in het register van tweede verblijven.
32. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Oude Kuil (gegrond –

tweede verblijf – bewuste keuze).
Het pand gelegen Oude Kuil wordt niet opgenomen in het register van de leegstaande
woningen.
Het pand gelegen Oude Kuil wordt opgenomen in het register van tweede verblijven.

– Leegstand – Beroep tegen opname – Sint
Lambertuskerkstraat (ongegrond – appartement bereikbaar zonder
schending privacy.

33. Omgeving

Het pand gelegen Sint Lambertuskerkstraat wordt opgenomen in het register van de
leegstaande woningen.
34. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Bosstraat (gegrond –

woongedeelte bereikbaar via kantoorgedeelte).
Het woongedeelte van het pand gelegen Bosstraat wordt niet opgenomen in het register
van de leegstaande woningen.

– Leegstand – Beroep tegen opname – Vullerstraat
(ongegrond – geen bewijs bewoning of 2e verblijf).

35. Omgeving

Het dossier is door het college goedgekeurd.
36. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Weertersteenweg

(ongegrond – onvoldoende bewijs bewoning).
Het dossier is door het college goedgekeurd. .
37. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Weertersteenweg

(ongegrond – onvoldoende bewijs bewoning).
Het pand gelegen Weertersteenweg wordt opgenomen in het register van de leegstaande
woningen.
38. Omgeving – Leegstand - Ambtshalve schrapping – Nielerstraat (gegrond

– verkocht en nu meer dan 6 maanden bewoning).
Het pand gelegen Nielerstraat wordt geschrapt uit het register van de leegstaande
woningen.
39. Omgeving – Leegstand – Aanvraag schrapping – Nielerstraat (gegrond –

verkocht en nu meer dan 6 maanden bewoning).
Het pand gelegen Nielerstraat wordt geschrapt uit het register van de leegstaande
woningen.
40. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Hamontweg (gegrond

– 2e verblijf bewuste keuze).
Het pand gelegen Hamontweg wordt niet opgenomen in het register van de leegstaande
woningen.
Het pand gelegen Hamontweg wordt opgenomen in het register van tweede verblijven.

41. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Markt (gegrond – 2e WE

op 2e verdiep enkel bereikbaar langs 1e WE 1e verdiep).
Het pand gelegen Markt wordt niet opgenomen in het register van de leegstaande
woningen.
42. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Eikerstraat (ongegrond

– onvoldoende bewijs van bewoning of 2e verblijf).
Het pand gelegen Eikerstraat wordt opgenomen in het register van de leegstaande
woningen.
43. Omgeving – Leegstand – Aanvraag schrapping

- Heppersteenweg

(ongegrond – verkocht- geen akte als bewijs).
Het dossier is door het college goedgekeurd. .
44. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Sportlaan (ongegrond

– verkocht en nieuwe eigenaars).
Het dossier is door het college goedgekeurd.
45. Omgeving – Leegstand – Aanvraag schrapping – Weertersteenweg

(gegrond – wissel van busnummers).
Het pand gelegen Weertersteenweg wordt geschrapt uit het register van de leegstaande
woningen.
46. Omgeving – Leegstand – Beroep tegen opname – Monseigneur

Koningsstraat (gegrond).
Het pand gelegen Monseigneur Koningsstraat wordt niet opgenomen in het register van
de leegstaande woningen.
47. Omgeving – Leegstand – Aanvraag schrapping – Bospoort (ongegrond –

lot 18 uit de verkaveling gesloten).
Het dossier is door het college goedgekeurd.
48. Omgeving – Leegstand - Aanvraag schrapping – Kolonel Aertsplein

(ongegrond – niet bewoond en sloopvergunning geweigerd).
Het pand gelegen Kolonel Aertsplein wordt niet geschrapt uit het register van de
leegstaande woningen.
49. Omgeving – opname van een gebouw in het vergunningenregister –

Akkerstraat.
Het gebouw in open bebouwing, gelegen Akkerstraat wordt opgenomen in het
vergunningenregister van de Stad Maaseik als zijnde vergund geachte zoals
weergegeven op de luchtfoto met opnamedatum 19/10/1977.
50. Omgeving – Het slopen van de kantine en de bestaande vakantiehuisjes.

Het bouwen van 30 nieuwe vakantiehuisjes, een woonhuis en een
receptiegebouw – Ketelstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het slopen van de kantine en de bestaande vakantiehuisjes.
Het bouwen van 30 nieuwe vakantiehuisjes, een woonhuis en een receptiegebouw.
51. Omgeving – mobiliteit – Schoolstraat Opoeteren.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het opstarten van het
initiatief voor het toepassen van een 'schoolstraat' in de Schoolstraat te Opoeteren volgens
volgend stappenplan.

52. Omgeving – Mobiliteit – Vervoerregio: Opdracht doorstroming en haltes.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel tot het
inperken van de haltes volgens de tabel en plannen in bijlage.
De administratie (dienst omgeving en werken) werkt een voorstel uit met betrekking tot de
voorzieningen aan de te behouden/nieuwe haltes.
Het dossier is door het college goedgekeurd. Er dienen nog enkele tekstuele aanpassingen
te gebeuren in samenspraak met Inga Hawinkel.

53. Omgeving – IGS “Wonen Maasland” – aanduiding gemeentelijke afgv.
De heer Johan Tollenaere, burgemeester, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de
stad
Maaseik
om
te
zetelen
in
het
beheerscomité.
Schepen Vereecken wordt aangeduid als plaatsvervanger om te zetelen in het
beheerscomité.
54. Omgeving – Het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing

met een vrijstaande garage – Broekstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met
een vrijstaande garage .
55. Omgeving – Het slopen van een bestaande bebouwing, het vellen van 6

bomen en het bouwen
Moonenkapelstraat.

van

aan

nieuwe

ééngezinswoning

-

Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor Het slopen van bestaande bebouwing, het vellen van 6 bomen
en het bouwen van een nieuwe ééngezinswoning.
56. Omgeving – Verdeling – Hoevenstraat achterliggend perceel.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De bestemming blijft
behouden.
57. Engerhoven

woonwagenterrein financiering van het tekort via
rioleringsfonds na wijziging door Fluvius van het systeem van
Trekkingsrechten.

Akkoord te gaan dat voor de wegen- en rioleringswerken op het woonwagenterrein
Engerhoven het tekort zijnde € 114.557,02 excl. BTW of € 138.613,99 incl. BTW via de
overschotten trekkingsrechten en het Rioleringsfonds aan Fluvius worden
teruggevorderd. € 34.864,47 incl. BTW via overschotten trekkingsrechten en €
103.749,53 incl. BTW via het rioleringsfonds.
58. Fluvius Samenwerkingsovereenkomst Heraanleg Teamweg.
Het College gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor de
heraanleg van de Taemweg - project R/005580. 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.
59. Fluvius

R005579.

samenwerkingsovereenkomst rioleringswerken Rueelstraat.

Het College gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor de
rioleringswerken in de Rueelstraat - project R/005579. 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.
60. Wijziging locatie Dorperkermis 1 Neeroeteren 2020.
Het college keurt het dossier goed.
61. Politieverordering Kermissen 2020.
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de politieverordeningen goed ter
gelegenheid van de kermissen die georganiseerd worden in Maaseik.
62. Goedkeuring economische actie Winkelhieren.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het actieprogramma voor de
economische actie rond het thema Winkelhieren goed.
63. Gebruik van binnen en buitenruimte Robbedoes Maaseik.
Het college neemt kennis van deze aanvraag en keurt het goed dat de dansschool "Be
Urban" uit Maaseik gebruik maakt van de binnen- en buitenruimte van Robbedoes
Maaseik op donderdag 21 mei 2020, vrijdag 22 mei 2020 en zaterdag 23 mei 2020.

