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

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

2. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op de

dragende verticale constructies en zendmasten voor het aanslagjaar 2019.

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de
belasting op dragende verticale constructies en zendmasten voor het
aanslagjaar 2019 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van
160.000 euro.

3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van
verblijfsbelasting voor het aanslagjaar 2019.

het

kohier

inzake

de

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier vast inzake de
verblijfsbelasting voor het aanslagjaar 2019 en verklaart het uitvoerbaar voor
het bedrag van 28.179 euro.

4. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor aanpassing
verlenging bestaand pad Kloosterbempden. Goedkeuring lastvoorwaarden en
leverancierslijst. Besluit.
De bespreking van dit dossier wordt verschoven naar de vergadering op 16.09.2019.

5. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur
begeleiding intervisiesessies -vervolgtraject. Gunning.

voor

externe

De bespreking van dit dossier wordt verschoven naar de vergadering op 16.09.2019.

6. OPZVB nieuw ontwerp oude gemeentehuis Neeroeteren. Goedkeuring
lastvoorwaarden en leverancierslijst- Besluit.
Het bestek met nr. 2019/151 en de raming voor de opdracht “Nieuw ontwerp oud
gemeentehuis 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 € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00
incl. 21% btw.

7. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 02/09/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 02/09/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

8. Goedkeuring oprichting psychosociaal hulpverlening netwerk (PSH) in het
kader van de gemeentelijke nood- en interventieplanning.
Het college hecht zijn goedkeuring aan de oprichting van een psychosociaal hulpverlening
netwerk (PSH) in het kader van het gemeentelijk nood- en interventieplan.

9. Voorlopige inschrijving. Goedkeuring.
Het college neemt kennis van de voorlopige inschrijving van de heer Johannes Janssen,
geboren te Stein (Nederland) op 01.03.1964, op het adres Ketelstraat 79 te 3680 Maaseik.

10. Ambtshalve
schrapping
vreemdelingenregister.

uit

het

bevolkingsregister

en

het

Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
Het college beslist om twee personen iemand te schrappen uit het vreemdelingenregister.

11. Startdag KLJ Voorshoven op 06 oktober 2019.
Het college gaat akkoord met de inname van een gedeelte van de parkeerplaats op het
kerkplein in Voorshoven voor de startdag organisatie van de startdag KLJ Voorshoven op
zondag 6 oktober 2019 van 14.00 tot 17.00 uur op het kerkplein van Voorshoven en
verleent vrijstelling van de belasting op de inname.

12. 52ste Horta-Orléans-Duivenvlucht prijsuitreiking 2019.
Het college gaat akkoord om geschenkbonnen ter waarde van €20 ter beschikking te
stellen aan de duivenliefhebber met de snelste duif uit Maaseik ter gelegenheid van de
52ste Horta-Orléans-Duivenvlucht (lossing op 21 juli 2019).

13. Fietsveldtocht Dirty Bikers op 6 oktober 2019.
Het college gaat akkoord met de doortocht van de fiets-veld-tourtocht van de Dirty Bikers
Dilsen (Schootshei en Bergerven) op zondag 6 oktober 2019 mits voorwaarden.

14. Burgerstation Afterwork op 26 september 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Burgerstation Afterparty op een
terrein langs de Burgemeester Philipslaan (parking Ine Bootcamp) op donderdag 26
september 2019 van 17.00 tot 23.00 uur, mits voorwaarden.

15. Verdeling – Leemhoek deel van perceel 1 D 119L2 (stad Maaseik) aan 1 D

118S2.

Er zijn geen bemerkingen.

16. Extra kosten curatieve bestrijding eikenprocessierups.

De factuur van 23.818,85 euro incl. btw van Pius Floris (Dolmans Landscaping) met als
volgnummer 2019005121 kan uitbetaald worden.
De factuur van 7260,00 euro incl. btw van Pius Floris (Dolmans Landscaping) met als
volgnummer 2019005119 kan uitbetaald worden.
17. Melding stedenbouwkundige handelingen – Dornestraat – bouwen van een

carport.
Er wordt geen akte genomen van de melding ingediend voor de in het meldingsdossier
opgenomen stedenbouwkundige handelingen om de hierboven vermelde redenen.

18. Omgevingsvergunning – slopen van bestaande woning en bouwen van een

nieuw kantoor met woonfunctie – Willibrordusweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
slopen van de bestaande woning en het bouwen van een nieuw kantoor met woonfunctie
aan BELGIUM TRADERS NV .

19. Omgeving – Mobiliteit – Schrappen parkeerplaatsen Hepperpoort.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om op de Hepperpoort ter
hoogte van de aan te leggen doorsteek naar de noordelijke ingang van de scholen van
de Eerste straat 5 parkeerplekken te schappen volgens toegevoegd plan.

20. Omgevingsvergunning. Het regulariseren van een overkapping, geplaatst

tegen de achtergevel van de bestaande woning en het regulariseren vaan een
vrijstaande tuinberging en plaatsen van een nieuwe carport – Maasweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het regulariseren van een overkapping, geplaatst tegen de
achtergevel van de bestaande woning en het regulariseren van een vrijstaande tuinberging
+ plaatsen van een nieuwe carport.
21. Omgevingsvergunning – Het regulariseren van het uitbreiden van een woning

en een vrijstaande carport met een tuinberging en een prieeltje – Heerbaan.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het regulariseren van het uitbreiden van de woning en een
vrijstaande carport met en tuinberging en een prieeltje.

22. Omgevingsvergunning – verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning

in halfopen bebouwing en bouwen van een vrijstaande garage –
Meidoornweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing, het bouwen van
een vrijstaande garage en de regularisatie van de verharding.

23. Omgeving – Mobiliteit – Visie parkeerbeleid.
Geeft een goedkeuring aan de visienota, opgesteld door Tridee, die als basis dient voor
het verder uit te werken parkeerbeleidsplan.

24. Omgeving – Mobiliteit – Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer:
Scholtisplein: Kortparkeerplaatsen en gele belijning.
De bespreking van dit dossier wordt verschoven naar de vergadering op 16.09.2019. Het
advies van de politie dient toegevoegd.

25. Omgeving – Mobiliteit – Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar
aanleiding van de werken aanleg fietspaden Breeërweg.
De bespreking van dit dossier wordt verschoven naar de vergadering op 16.09.2019. Het
advies van de politie dienst toegevoegd.

26. Besluit van het college van burgemeester tot aktename van de melding
ingediend voor het exploiteren van een grondwaterwinning met een max.
debiet van 5.000 m3.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend voor het exploiteren van een
grondwaterwinning voor huishoudelijk gebruik. De inrichting is gelegen Rotemerlaan.

27. Leegstand – Spilstraat – ambtshalve schrapping.
Het pand gelegen Spilstraat te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

28. Aangenomen protesten na vaststelling parkeerwachter in de periode van
09.05.2019 tem 04.09.2019.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van aanvaarde
protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 9 mei 2019 tot en met 4
september 2019.

29. Schrapping exploitatievergunning Bosmans Limo Service.
Het college keurt goed dat de exploitatievergunning van Bosmans Limo Service,
Fortstraat te Maaseik, wordt stopgezet. Dit betekent concreet dat de vergunning voor het
verhuren van een voertuig met bestuurder voor volgend voertuig wordt ingetrokken:
Lincoln TC, kleur wit, immatriculatienummer 1-TXV-045, met geldigheidsduur 31 maart
2020.
De dienst lokale economie vernietigt de bijhorende VVB-kaarten.

30. Goedkeuring financieel dossier
Binnenlandse Zaken 2017.

–

subsidies

radicalisering

FOD

Het college geeft goedkeuring aan het financieel dossier ter verantwoording van de
subsidies van de FOD Binnenlandse Zaken voor de aanpak en preventie van
radicalisering in het jaar 2017.

