Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 9 augustus 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 29/07/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 29/07/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

2. CIRO cvba (Coöperatieve irrigatie ruilverkaveling Ophoven). Aanduiding 1

afgevaardigde voor de Algemene Vergadering en 2 afgevaardigen voor de
Raad van Bestuur. Voorstel aan de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende raadsleden aan de
gemeenteraad voor als afgevaardigden van de stad Maaseik in CIRO:




Raadslid Guido Hellings als afgevaardigde in de algemene vergadering
Schepen Guido Geusen als afgevaardigde in de raad van bestuur
Raadslid Rosette Dupont als afgevaardigde in de raad van bestuur.

3. Sfeerverlichting 2019. Goedkeuring Lastvoorwaarden, Gunningswijze en uit
te nodigen firma’s.
Het bestek met nr. 2019/143 en de raming voor de opdracht “Sfeerverlichting 2019”,
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 € 24.793,38 excl. btw of € 29.999,99 incl. 21% btw.

4. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.

5. Betaling responsabiliseringsbijdrage
Goedkeuring.

2017

(facturatie2018)

MCNOL.

Voorlopig over te gaan tot de betaling van de vervallen individuele facturen van de
responsabiliseringsbijdrage 2017 (facturatie in 2018), inclusief de ondertussen
verschuldigde intresten en boetes - nadat de RSZ de laatste stand van het verschuldigde
bedrag meegedeeld heeft - zonder dat hieruit enige nadelige erkentenis in de lopende
procedure en daaruitvolgende procedures kan afgeleid worden én onder voorbehoud van
rechten.
Hiervoor wordt dezelfde verhouding toegepast als de verdeling zoals deze voor de
pensioenbetalingen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bij de
beschikking in kortgeding d.d. 5 oktober 2018 is bepaald, te weten 29,53% voor stad
Maaseik en 29,53% voor OCMW Maaseik. Om praktische redenen zal de betaling geheel
(dus in de verhouding 2 x 29,53% = 59,06 %) vanuit stad Maaseik gebeuren.

6. Budgetwijziging nr. 1 2019. Principiële vaststelling. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Het college neemt kennis van de overdracht van de niet-benutte investeringsbudgetten
van 2018.

7. Verkoop industriegrond door nv Acterra aan Bv immo Bekay.
Kennis te nemen van het feit dat de nv Acterra het onroerend goed (enkel het
industriegebouw) kadastraal gekend onder Maaseik 1ste Afd. Sie A deel van nummer
1876EP0000 met een oppervlakte van 30a 89ca gaat verkopen aan de Bv Immo
Bekay met maatschappelijke zetel te 3960 Bree Tongerlostraat 27 met
ondernemingsnummer 0728878190.

8. Verdeling – Leugenbrugweg.
Er zijn geen bemerkingen.

9. Verdeling – Diestersteenweg.
De verdeling wordt ongunstig geadviseerd. Vooraleer er een verdeling kan plaatsvinden
moet aangetoond worden dat het gebouw als vergund geacht beschouwd kan worden en
moet een regularisatie van de twee woonentiteiten gebeuren.

10. Omgevingsvergunning - Verkavelingen verzaking – Drievekkenweg.
Akte te nemen van het verzoek voor de verkaveling met ref. 874.2.672 tot verzaking aan
deze verkavelingsvergunning van 1 maart 2005 met dossiernummer 874.2.672 en referte
7107V05-0001V01 voor de loten 1 en 2 volgens het kadaster Maaseik, tweede afdeling,
sectie D, nrs. 834B en 834C.

11. Verdeling – Opoeterseweg.
Er zijn geen bemerkingen op dit verdelingsplan.

12. Verdeling – Gremelsloweg.
De vergunning van 2012 vermeldt op het af te splitsen restperceel de functie opslag
(stockage afgewerkte producten) en parking leveranciers. Door de splitsing zal het bedrijf
dat zich vestigt in de bestaande industriehal deze voorzieningen op eigen terrein moeten

voorzien. Op de vergunning worden eveneens een infiltratiebekken en groenbuffer
ingetekend die nog niet gerealiseerd zijn.

13. Naamgeving voor het plein gelegen aan de Eikerpoort en Monseigneur
Koningsstraat. Bevrijdingsplein.

Dienst grondbeleid opdracht te geven om het dossier op de agenda van
de gemeenteraad te plaatsen.

14. Omgevingsvergunning regularisatie van overkapping, de serre en de
afsluiting, het slopen van de garage, de te bouwen garage en uit te breiden
houtopslag Kromme Kamp.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor
de regularisatie van de overkapping tegen de achtergevel van de woning, de
serre en de afsluiting, het slopen van de garage tegen de achtergevel van de
woning, de te bouwen garage en de uit te breiden houtopslag tegen de
achtergevel van de garage.
15. Omgevingsvergunning aktename melding Ziepstraat voor het plaatsen van

een veranda besluit van het college van burgmeester en schepenen tot
akename van de melding van stedenbouwkundige handelingen te Ziepstraat
10 3680 Maaseik.
Er wordt akte genomen van de melding voor de in het meldingsdossier
opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

16. Premie voor buitengebruikstelling stookolietank.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het opvullen van een ondergrondse
stookolietank van 3200 liter en akkoord te gaan met de uitbetaling van de premie van 100
euro.
17. Voortverkoop van het onroerend goed gelegen industrieterrein Jagersborg

door Colorsurfer aan bvba Maaz Belgium.
Principieel akkoord te gaan met de voortverkoop door Colorsurfer bvba & Assessor bvba
aan Maaz van Belgium bvba.
18. Politiereglement Aldeneikerweg 31 augustus 2019.
Het college geeft toelating voor het plaatsen van een barbecue op het openbaar domein
ter hoogte van zaal Den Ark op zaterdag 31 augustus 2019 mits voorwaarden.
19. Ambtshalve

schrapping
vreemdelingenregister.

uit

het

bevolkingsregister

Het college beslist om vier personen te schrappen uit het bevolkingsregister.

en

het

