Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 10 december 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 02/12/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester
en schepenen, d.d. 02/12/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te
publiceren op het digitale loket.

2. Ontwerp nieuwjaarskaart 2020.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorliggend
ontwerp voor het verspreiden van nieuwjaarswensen.
3. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
4. Gunning bebloeming 2020 verlengbaar in 2021 en 2022.
De basisopdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Zorghoeve Sint-Jansberg, SintJansberg 62 A te 3680 Maaseik, tegen het nagerekende offertebedrag van
€ 21.034,00 excl. btw of € 23.031,04 incl. btw. De verlengingen worden mogelijks
gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.
5. Bezwaarschrift tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de
woningen die zijn opgenomen in het register van leegstand voor het
aanslagjaar 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk
en gegrond en de aanslag met artikelnummer 37 ten bedrage van € 2000 zal
oninbaar geplaatst worden wegens materiële missing.
6. Bezwaarschrift tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de
woningen die opgenomen zijn in het register van leegstand voor het
aanslagjaar 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift
ingediend namens Heemloc BVBA tegen de aanslag in de belasting op de
gebouwen en de woningen die zijn opgenomen in het register van leegstand voor
het aanslagjaar 2018 ontvankelijk en gegrond en kent vrijstelling van de belasting
toe voor het aanslagjaar 2018.

7. Vraag om vrijstelling van de aanslag in de belasting op de gebouwen en de
woningen die opgenomen zijn in het register van leegstand voor het
aanslagjaar 2018.

Het college van burgemeester en schepenen kent vrijstelling van de belasting toe
aan een persoon zoals voorzien in artikel 7 punt 14 van het geldende
belastingreglement en plaatst de aanslag met artikelnummer 28 in de belasting
op de gebouwen en de woningen die zijn opgenomen in het register van
leegstand voor het aanslagjaar 2018 oninbaar.

8. Belasting parkeren vaststelling kohier aanslagjaar 2019 (periode 01.01.2019
tot en met 30.11.2019).
Het kohier inzake de belasting voor het betalend parkeren, parkeerkaarten en
blauwe schijf, van de periode 1 januari 2019 tot en met 30 november 2019, vast
te stellen en uitvoerbaar te verklaren voor het bedrag van 19.695,00 euro.

9. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.

10. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.

11. Verlenging aanstelling dossierbeheerder academie.
Het college stelt iemand aan als deeltijds (19/38 u.per week) contractueel
dossierbeheerder binnen de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik, in
weddeniveau C met weddeschaal C1, voor een bepaalde duur van 01/01/2020
tot en met 30/06/2020.
12. Consolidatie arbeidsongeval
personeelslid.

zonder

blijvende

arbeidsongeschiktheid

Periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn erkend door de bevoegde
medische dienst die een causaal verband hebben met het ongeval:
18/04/2019 t.e.m. 19/05/2019: 100%
Het arbeidsongeval van 18/04/2019 is geconsolideerd op 20/05/2019 zonder
blijvende arbeidsongeschiktheid. Het dossier wordt zonder gevolg gerangschikt.
Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.
13. Consolidatie arbeidsongeval
personeelslid.

zonder

blijvende

arbeidsongeschiktheid

Periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn erkend door de bevoegde
medische dienst die een causaal verband hebben met het ongeval:
22/03/2019 t.e.m. 12/04/2019: 100%
Het arbeidsongeval van 22/03/2019 is geconsolideerd op 15/04/2019 zonder
blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit
weerhouden.
14. Kerstpakkettenactie De Leu op 26 december 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de kerstpakkettenactie van
buurtraad De Leu op donderdag 26 december 2019 van 9.00 uur tot 17.00 uur en
de volgende straten: Drie-Eikenstraat, Gerriskapelstraat, Taglandstraat,

Niesstraat, Kabienstraat, Vogelshofstraat, Vogelstraat, Leustraat, Neerleestraat
en Roosterbergstraat onder de voorwaarden:



de trekker van de kerstslee houdt zich aan de reglementering van de wegcode
de versterkte muziek die wordt geproduceerd mag niet van dien aard zijn dat
het de rust van de inwoners verstoort.

15. Podiumwagen activiteiten Kleine-Brogel in 2020.
Het college gaat akkoord met de ontlening van de podiumwagen door vliegbasis
Kleine Brogel voor volgende activiteiten in 2020:





vrijdag 22 april
zondag 17 mei
vrijdag 11 sept.
zaterdag 12 sept.

Plechtigheid Sake Massisi
Fietshappening de Teutenroute
Recruterings- en burendag
Spottersdag.

16. Sylvester Fun Run 28 december 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de sponsorloop Sylvester Fun
Run door Den Hobbeligen Stop op zaterdag 28 december 2019 van 09.00 uur
tot 12.00 uur in Aldeneik.
17. Ontvangst Erasmus+ 14 januari 2020.
Het college gaat akkoord met de officiële ontvangst van een groep van 18
buitenlandse leerlingen, hun leerkrachten en hun gastgezinnen op dinsdag 14
januari 2020 om 16.00 uur in het Minderbroedersklooster. Er wordt koffie/fris en
knapkoek aangeboden en er wordt een korte visuele presentatie van Maaseik
getoond.

18. Switch Urban X-mas op 21 december 2019 in Fuego.
Het college geeft toelating aan vzw Fuego, voor de organisatie van Switch Urban
Christmas op zaterdag 21 december 2019 in Fuego, Sportlaan 36.
19. Opname in het vergunningenregister van een woning in gesloten bebouwing
Eikerstraat.
De ééngezinswoning in gesloten bebouwing, is opgericht op het perceel
Eikerstraat, op te nemen in het vergunningenregister van de Stad Maaseik als
geacht vergund. We kunnen er vanuit gaan dat de gebouwen zoals hierboven
omschreven opgericht werd voor 22 april 1962 en derhalve opgenomen kan
worden in het vergunningenregister van de stad Maaseik.
20. Omgeving – Vrijgave verkaveling 874.2/2015/018 – Driepaalweg.
Verkaveling 874.2/2015/018 Driepaalweg wordt vrijgegeven conform artikel
4.2.16 §2 van de Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening.

21. Uitbetaling pensioenvoorschotten MCNOL (groep van 60). Goedkeuring
onder voorbehoud.
Het College van Burgemeester en Schepenen machtigt de financieel directeur tot
voorwaardelijke maandelijkse betalingen aan AV MCNOL in vereffening van de
voorschotten van Stad Maaseik van 33.221,25 euro met betrekking tot de
pensioenlasten van MCNOL.
22. Omgeving – Vrijgave verkaveling 874.2/2013/004 – Bergerstraat.
Verkaveling 874.2/2013/004 Bergerstraat wordt vrijgegeven conform artikel 4.2.16
§2 van de Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening.
23. Omgeving – het wijzigen van de functie van vakantiewoning naar
ééngezinswoning – Heppeneert.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor
het wijzigen van de functie van vakantiewoning naar ééngezinswoning naar wonen.

24. Omgevingsvergunning het plaatsen van een zwembad Dorperberg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor
plaatsen van een zwembad met bijhorende verharding.
25. Omgeving – Aktename melding – het bouwen van een overkapping –
Molenweg.
Er wordt akte genomen van de melding voor de in het meldingsdossier
opgenomen stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een
overkapping tegen de achtergevel van de bestaande woning.
26. Advies omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkrijgen van een
omgevingsvergunning voor hernieuwing en verandering van een bestaand,
vergund veeteeltbedrijf ter plaatse Daalstraat te 3680 Maaseik.
Het college adviseert de omgevingsvergunningsaanvraag voorwaardelijk gunstig
voor de hernieuwing en verandering van de omgevingsvergunningsaanvraag.
27. Omgevingsvergunning
Spreeuwerstraat ZN.

reliefwijziging

en

opslag

van

gronden

Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor Reliëfwijziging, opslag gronden.
28. Omgevingsvergunning bouwen van een woning in halfopen bebouwing
Spoorwegstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor Bouwen van een woning in halfopen bebouwing.

29. Omgeving – Mobiliteit – Subsidiedossier: subsidies aan gemeenten voor het
verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen 2019.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het
subsidiedossier volgens de gegevens in te dienen.
30. Omgevingsvergunning – Verkaveling 874.2/2019/007 – Tweede straat.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af voor 1 lot bestemd
voor een eengezinswoning in de vorm van een open bebouwing. Lot 2 wordt uit
de verkaveling gesloten.

31. Omgeving
–
verdeling
woonpark
Kriekelsheuvelstraat/Weertersteenweg.

Egelsberg

–

Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De villa gelegen
op lot 12 van de verkaveling moet steeds bereikbaar zijn tijdens de aanleg van de
weginfrastructuur.
32. Omgeving – Besluit tot aktename van de melding van Katholiek
Basisonderwijs Opoeteren voor stedenbouwkundige handelingen – Weg
naar As te 3680 Maaseik.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Katholiek Basisonderwijs
Opoeteren voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige
handelingen.
33. Omgevingsvergunning – Het verbouwen van een apotheek met woning –
Neeroeterenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor Het verbouwen van een apotheek met woning en het
regulariseren aanleggen van een parking aan MANAGEMENT BVBA.

34. Milieucoördinator A stedelijke werkhal 2020, 2021 en 2022. Goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven kandidaten.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
35. Samenwerking met Kringwinkel Maasland.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerking met
Kringwinkel Maasland voor het opstarten van een Repair Café goed.

36. Evaluatie vuilnisbakkenplan en maatregelen zwerfvuil en sluikstorten.
Het schepencollege neemt kennis van de evaluatie van het vuilnisbakkenplan.
37. Kennisname van het advies tot opheffing van milieuvergunning –
Diestersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de
lokale toezichthouder tot opheffing van de milieuvergunning 752.2/2016/027 op
basis van het verslag van vaststelling van 7 november 2019.

38. Aanbrengen wegmarkeringen thermoplast en wegenverf 2017. Vrijgave
saldo borgsom.
De opdracht “Wegmarkeringen 2017 - Perceel 1 (Aanbrengen van
wegmarkeringen in thermoplast)” wordt definitief opgeleverd.
De borgsom onder inschrijvingsnummer 2018.125.0032 wordt vrijgegeven ten
bedrage van € 895,00.
39. Kadervorming jeugdwerk.
De vergoeding voor het volgen van kadervorming uit te betalen aan Chiro meisjes
Opoeteren.
40. Uitgifte mantelzorgcheques 2019.
Het college keurt de uitgifte van de mantelzorgcheques voor het jaar 2019 goed.
Het gaat om 484 mantelzorgers die een cadeaucheque zullen ontvangen. De
totale uitgave bedraagt € 25.370,00.

