Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 11 mei 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 04/05/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 04/05/2020, 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. Overdragen lopende dossiers inzake de belasting op verticale constructies en

zendmasten en aanstellen raadsman ter vervanging van advocaat Konstantijn
Roelandt van Lawstone.
Het college van burgemeester en schepenen stelt een advocaat aan om de lopende
zaken van meester Konstantijn Roelandt over te nemen en de belangen van de stad te
behartigen in bovengenoemde zaken.
4. Maatregelen ikv uitbraak coronavirus – opheffing van tijdelijke werkloosheid

wegens overmacht en ter beschikking stelling/herplaatsing voor bepaalde
contractuele personeelsleden.
Het college bekrachtigt het besluit d.d. 05/05/2020 van de algemeen directeur waarin
voor drie kinderopvangsters van de dienst kinderopvang van de stad Maaseik, wordt
overgegaan tot het opheffen van het tijdelijk ter beschikking stellen aan/herplaatsen naar
het WZC de Maaspoorte, waardoor zij opnieuw worden geactiveerd in hun functie als
kinderopvangster.
5. Openstelling parkeerwachter met aanleg van een wervingsreserve.
Het college stelt de functie van deeltijds contractueel parkeerwachter (D1-D3) open met
aanleg van een wervingsreserve.
6. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.

7. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
8. Advies opheffing en samenvoeging van de parochie Sint-Jozef met de

parochie Sint-Lambertus Neeroeteren. Naar gemeenteraad.
Het college geeft principieel gunstig advies voor de samenvoeging van de parochie Sint
Jozef Voorshoven met de te behouden parochie Sint Lambertus Neeroeteren.Het
grondgebied van de opgeheven parochie wordt gevoegd bij dat van de parochie SintLambertus Neeroeteren. de naam van de parochie die door de samenvoeging ontstaat,
luidt: Sint-Lambertus Neeroeteren. Deze beslissing treedt in werking op de datum waarop
het ministerieel besluit tot samenvoeging van de parochies in werking treedt.
9. Opdrachthoudende vereniging Limburg.net. Algemene vergadering van

woensdag 24 juni 2020. Goedkeuring afgenda en in te nemen standpunten.
Naar gemeenteraad.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de agenda van de Algemene Vergadering
van 24 juni 2020 van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net goed te keuren.
10. Cipal DV. Algemene vergadering op 25 juni 2020. Mandateren van de afgevaardigde
om de agenda goed te keuren. Naar gemeenteraad.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de agenda van de Algemene Vergadering
van 25 juni 2020 van Cipal goed te keuren.
11. DV Marec. Algemene vergadering op 17 juni 2020. Naar gemeenteraad.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de agenda van de Algemene Vergadering
van 17 juni 2020 van Marec goed te keuren.
12. Projectvereniging Wijk-Werken Maasland. Goedkeuring jaarrekening 2019.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de jaarrekening 2019 goed te keuren.
13. Tattoo Summer Fest op 11 juli 2020.
Het college geeft toelating voor de organisatie van het Tattoo Summer Fest, een lifestyle
markt op een privéterrein langs de Diestersteenweg, op zaterdag 11 en zondag 12 juli
2020, onder de voorwaarden:
14. Oldimama op 5 juli 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van Oldimama op zondag 5 juli 2020 op het
Muntplein door de Maaseiker Oldtimerclub vzw onder de volgende voorwaarden:
15. De Vagant Zondagt in juli en augustus 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van 'De Vagant Zondagt', een reeks van
open lucht optredens op het tuinterras van De Vagant, telkens op zondagavond van 5 juli
tot en met 13 september 2020, onder de voorwaarden:
16. Omgeving – Advies verkaveling Oude Kerkweg – Beroepsprocedure provincie

Limburg.

Het college van burgemeester en schepenen levert een gunstig advies af aan verkaveling
Oude Kerkweg, gelegen Oude Kerkweg en herbevestigt hierbij zijn standpunt van de
beslissing van 13 januari 2020.
17. Omgeving – ontwerpend onderzoek Bosbeek vastleggen ecosystemen voor

de strategische gebieden.
Het College van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanduiding
ecosysteemdiensten voor de voorgestelde strategische gebieden
18. Omgevingsvergunning

het

bouwen

van

2

vrijstaande

bijgebouwen

Diestersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de
omgevingsvergunning af voor bouwen van 2 vrijstaande bijgebouwen.

voorwaardelijke

19. Omgevingsvergunning.- Het regulariseren van een carport – Diestersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
omgevingsvergunning af voor het regulariseren van een carport.

de

voorwaardelijke

20. Omgevingsvergunning – Het plaatsen van een carport – Grootrootstraat.

Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een carport.
21. Omgevingsvergunning – Het plaatsen van een poolhouse – Waterlozeweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een poolhouse.
22. Omgevingsvergunning – Verkaveling Venlosesteenweg – lot OB
Het college van burgemeester en schepenen WEIGERT de aanvraag voor de
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 1 lot open bebouwing,
gelegen aan de Venlosesteenweg.
23. Omgevingsvergunning regularisatie van de verbinding tussen de woning en

de garage en een overdekt terras en het plaatsen van 2 garages en de
regularisatie van de verharding Wolfvijverweg 28.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor De regularisatie van de verbinding tussen de woning en de
garage en een overdekt terras en het plaatsen van 2 garages en de regularisatie van de
verharding. aan de heer Nico Stijnen.
24. Omgevingsvergunning

bouwen van een ééngezinswoning in open
bebouwing en een reliëfwijziging Sint-Laurentiusweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing en
een reliëfwijziging.

25. Verkoop

grond te Heppeneert
elektriciteitscabine aan Fluvius.

voor

het

oprichten

van

een

Principieel akkoord te gaan met de verkoop van grond gelegen te Heppeneert langs de
Nuchelenweg kadastraal gekend onder Maaseik 1ste Afd. Sie C deel van nummer 535/02
groot 54 m² en aangeduid tussen de letters A – B – C – D – A op het opmetingsplan
opgesteld door Fluvius aan vereniging Fluvius Limburg, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8, mits de prijs van 550,00 euro en
onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst voor de aankoop
van een perceel.
26. Recht van Opstal Administratief Centrum Maaseik. Definitieve verzaking

van het recht van opstal door Belfius bank.
Principieel akkoord te gaan met de opheffing van het recht van opstal van het onroerend
goed kadastraal gekend onder Maaseik 1ste Afdeling Sectie E nummer 105/F, zijnde het
Administratief Centrum van de Stad Maaseik.
27. Archeologisch onderzoek verlenging pad Kloosterbempden. Goedkeuring

gunning.
De opdracht “Archeologisch onderzoek verlenging pad Kloosterbempden” wordt gegund
aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Haast BVBA, Herenstraat 3 te 3960
Bree, tegen het nagerekende offertebedrag van € 1.500,00 excl. btw of € 1.815,00 incl.
21% btw.
28. Nominatieve subsidie aan vzw OJM inzake project camerabeveiliging

Jagersborg.
Het college keurt goed dat de stad Maaseik een nominatieve subsidie toekent als 50 %
tussenkomst voor het realiseren van het project camerabeveiliging op het bedrijventerrein
Jagersborg waarbij er vier camerapunten worden voorzien aan de toegangswegen en
voor de werking ervan gedurende een periode van vijf jaar (tot het einde van deze
legislatuur). De nominatieve subsidie bedraagt € 18466,02 exclusief btw.
29. Definitieve agenda gemeenteraad 25 mei 2020.
Opdracht te geven aan de dienst communicatie - secretariaat om de gemeenteraad
samen te roepen in de zaal voor de Sint-Bonaventurakerk van het vroegere
Minderbroedersklooster, Boomgaardstraat 10 om 20.00 uur op 25 mei 2020 om te
beraadslagen over de agenda.

