Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 11 februari 2019
__________________________________________________________________________________

1. Aanduiden vertegenwoordigers in Raad van bestuur en in Algemene
vergadering van D’Ambi en Fuego. Verwijzing naar gemeenteraad.
Het dossier wordt voor aanduiding van de afgevaardigden op de agenda van de
eerstkomende gemeenteraadsvergadering geplaatst.
2. Verlenging opslag goederen Eerdekens.
Het college kent een verlenging toe van de opslag van zijn goederen door de
stadsdiensten.
Deze verlenging van stockage wordt beperkt tot en met 30.06.2019
Het college geeft een voorwaardelijk gunstig advies voor de stedenbouwkundige
handelingen.

3. Belasting parkeren vaststelling kohier aanslagjaar 2018 (periode 01.10.2018
tot en met 31.12.2018).
Het kohier voor de belasting voor het betalend parkeren, parkeerkaarten en
blauwe schijf, van de periode 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2018 wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor het bedrag van 10.875,00 euro.
4. Omgevingsvergunning ingediend door Demarol België nv, Kanaalstraat 9 te
3560 Lummen voor vroegtijdige hernieuwing en verandering van een
bestaande milieuvergunning voor het exploiteren van een
bevoorradingsstation gelegen Brugstraat 56 te 3680 Maaseik.
Aan Demarol België nv uit Lummen wordt, onder voorwaarden, de
omgevingsvergunning verleend voor het vroegtijdig hernieuwen en veranderen
van een bevoorradingsstation langs de Brugstraat.
5. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 11 februari
2019. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.
6. Woonwagenterrein Engerhoven aansluiting dienstgebouwen op elektriciteit,
gas en riolering.
Het college gaat akkoord met de aansluiting op elektriciteit, gas en riolering van
de 15 nieuwe dienstgebouwen op het woonwagenterrein Engerhoven.

Per aansluiting is de kostprijs € 1.659,36 en voor de 15 in totaal € 24.890,40. Hierop
is geen BTW verschuldigd.
7. Aankoop 10 Dynamics 365 FTM licenties Midoffice.
Het college gaat akkoord met de aankoop van 10 licenties Dynamics 365 FTM
voor de leden van het Schepencollege en enkele nieuwe administratieve
medewerkers (diensten omgeving en Aankoop).

8. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor leveren en plaatsen van airco-toestellen
in ACM – fase 2. Gunning. Besluit.
De opdracht voor de levering en plaatsing van airco-toestellen in het
administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat) - fase 2 wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Airtech uit
Dilsen-Stokkem tegen de prijs van € 85.910,00 incl. 21% btw.
9. Goedkeuring koopzondagen 2019.
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt volgende afwijkingen op de
wekelijkse rustdag goed (koopzondagen):








17 maart 2019
7 april 2019
23 juni 2019
8 september 2019
6 oktober 2019
15 december 2019
22 december 2019

Bijkomend geeft ze de vzw InMaaseik goedkeuring om een 4-daags koopjesfestival
te organiseren van donderdag 20 juni tot en met zondag 24 juni 2019.
Ook keurt het College van Burgemeester en Schepenen de eerste koopzondag van
2020 alvast goed in 2019, zijnde 5 januari 2020.

10. Mandaten Stad dienstjaar 2018 en 2019 lijsten goedgekeurde facturen.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
11. Betaling jaarlijkse werkingsmiddelen aan vereffenaar MCNOL. Goedkeuring.
Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de werkingsmiddelen 2019 ten
bedrage van 15.000 euro op de vereffenaarsrekening van MCNOL en verzoekt de
financieel directeur deze betaling uit te voeren.

12. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen van 04/02/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college op 4 februari 2019

worden goedgekeurd.
13. Oldimama op 7 juli 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Oldimama op zondag 7 juli
2019 op het Muntplein door de Maaseiker Oldtimerclub vzw onder de volgende
voorwaarden:






de deelnemers leven de reglementering van de wegcode na.
bij openbare evenementen wordt een polis burgerlijke aansprakelijkheid
afgesloten en de gegevens hiervan worden meegedeeld aan de dienst cultuur
- evenementen.
de organisatoren staat in voor het opruimen van de van de onmiddellijke
omgeving van de ingenomen locatie.
de organisatoren nemen maatregelen om te vermijden dat er vlekken van
motorolie op de bestrating terechtkomt.

Er wordt vrijstelling verleend van de belasting op de inname van het openbaar
domein.
De gevraagde materialen worden ter beschikking gesteld volgens de geldende
huurvoorwaarden. Voor gebruik door derden worden enkel de gewone
dranghekken ter beschikking gesteld en dus niet de aluminium nadar.
De openbare toiletten van de ondergrondse parkeergarage kunnen worden
gebruikt door de bezoekers van het evenement en er zullen extra
controlemomenten voorzien worden voor nazicht en onderhoud.
14. Verwerkingsovereenkomst tussen Cultuurconnect en Stad Maaseik in kader
van het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS).
Het college gaat akkoord met de verwerkingsovereenkomst tussen Cultuurconnect
en Stad Maaseik die als addendum toegevoegd wordt bij de overeenkomst in
het kader van het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS). Het dossier wordt voor
goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad geplaatst.
15. Goedkeuring gebruikersreglement en retributiereglement bibliotheek
Maaseik na instap in Eengemaakt Bibliotheeksysteem + goedkeuring
sluitingsdagen ter voorbereiding van de instap in EBS.
Het college gaat akkoord met het nieuwe gebruikersreglement, inclusief
retributiereglement van de bibliotheek. Het gebruikersreglement gaat in op 28
maart 2019.
Het college gaat ermee akkoord dat de bibliotheek van 20 tot en met 27 maart
2019 gesloten is wegens de export van bestanden naar het Eengemaakt
Bibliotheeksysteem (EBS) en neemt kennis van de maatregelen die de bibliotheek
neemt opdat de gebruikers hier zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.
Het college verwijst de goedkeuring van het nieuwe gebruikersreglement, inclusief
retributiereglement van de bibliotheek naar de gemeenteraad.
16. Overeenkomst veiligheids- en samenlevingscontract.
Het college keurt de overeenkomst veiligheids- en samenlevingscontract 2018 2019 van de Stad Maaseik goed.

Het college verwijst volgend agendapunt naar de Gemeenteraad van 25/2/2019:
Goedkeuring overeenkomst veiligheids- en samenlevingscontract.
17. Definitieve agenda gemeenteraad 25 februari 2019.
Opdracht te geven aan de dienst communicatie - secretariaat om de
gemeenteraad samen te roepen in het stadhuis, Markt 1 om 20.00 uur op 25
februari 2019 om te beraadslagen over de agenda.
18. Aanpassing openingsuren snelbalie Opoeteren.
De openingsuren van de snelbalie te Opoeteren worden m.i.v. 04.03.2019
gewijzigd als volgt:
- dinsdagopening wordt geschrapt
- woensdagopening wordt uitgebreid van 11u00 tot 19u00.

