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

1. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 11 juni 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

2. Beheerovereenkomst stad Maaseik en AGB Maaseik.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst principieel goed.

3. Beheerovereenkomst stad Maaseik en AGB Infrastructuur Maaseik.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst principieel goed.

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

5. Belastingsreglement op het winnen van kiezel en zand in ontginningsgebied
Elerweerd. Verwijzing naar gemeenteraad.
Het CBS keurt het belastingreglement op het winnen van kiezel en zand principieel goed
en legt het reglement ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 24 juni 2019.

6. Reglement voor de opmaak en het beheer van de lijst van leegstaande
woningen en gebouwen voor de belasting op de woningen en gebouwen die
zijn opgenomen in het leegstandsregister voor de aanslagjaren 2019 t.e.m.
2025. Verwijzing naar gemeenteraad.
Het CBS keurt het aangepast leegstandsreglement en bijhorend belastingreglement op
woningen en gebouwen die zijn opgenomen in het leegstandsregister principieel goed en
legt het reglement ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 24 juni 2019.
7.

Afsprakennota 2019-2024.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de afsprakennota principieel
goed.

8. Definitieve agenda gemeenteraad 24 juni 2019.

Opdracht te geven aan de dienst communicatie - secretariaat om de
gemeenteraad samen te roepen in het Minderbroedersklooster om 20.00
uur op 24 juni 2019 om te beraadslagen over de agenda.
9. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 03/06/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 03/06/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

10. Delegatie bevoegdheden personeelsaangelegenheden.
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het
delegatiebesluit waarbij aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de volgende
bevoegdheden te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen:
- Omschrijving begrip dagelijks personeelsbeheer;
- Vervangingsregeling algemeen en financieel directeur;
- Terbeschikkingstellingen;
- Aangaan van dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een beëindiging van het
dienstverband, die de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband als voorwerp
hebben.

11. Meubilair ACM kantoorstoelen –goedkeuring verrekening 1-10 bijkomende
kantoorstoelen. Besluit.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht "meubilair ACM
kantoorstoelen” en de opdracht voor de levering van 10 kantoorstoelen verder te gunnen
aan Insight, zeilstraat 13 te 3500 Hasselt voor het totaal bedrag € 4.898,00 excl. Btw
of € 5.926,58 incl. Btw.

12. Parking bus KVLV Hollebeke-Ieper 15 en 16 augustus 2019.
Ter gelegenheid van het tweedaags bezoek van KVLV Hollebeke-Ieper aan Maaseik zijn
volgende verkeersmaatregelen van kracht:
van donderdag 15 augustus om 14.00 uur tot vrijdag 16 augustus 2019 om 14.00 uur
geldt er een parkeerverbod aan de Monseigneur Koningsstraat op de parkeervakken
uiterst links van het oude ziekenhuis, met uitzondering van de toeristenbus van KVLV
Hollebeke - Ieper.
13. Hengelwedstrijd met bellyboat op 02 nov 2019.

Het college geeft toelating aan Marco Vos, namens De Kock Hengelsport Vrienden, voor
de organisatie van de Battle of the Lowlands, een hengelwedstrijd met bellyboat op 2
november 2019 op de plas in Heerenlaak, mits voorwaarden.
14. Kijkdagen KaSO Maaseik-Kinrooi 22 en 23 juni 2019.

Het college gaat akkoord met volgende ondersteuning bij de organisatie van de Kijkdagen
op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 op campus Mosa-RT:





levering van 20 stuks nadar op donderdag 21 juni tussen 12.30 en 15.30 uur (terug
ophalen op maandag 24 juni)
borstelen toegangsweg en autoparkeerplaatsen op donderdag 21 juni tussen 07.00 en
10.00 uur
borstelen van speelplaatsen en andere terreinen op vrijdag 21 juni tussen 07.00 en
11.00 uur.

15. Kinderrommelmarkt 30 juni 2019.

Het college geeft toelating aan Nathalie Ramaekers voor de organisatie van een
kinderrommelmarkt op zondag 30 juni 2019 op het Raadshofplein indien voldaan wordt
aan volgende voorwaarden:




bij openbare evenementen wordt een verzekering BA afgesloten met voldoende
waarborgen en dekkingen en de polis dient voorgelegd aan de stedelijke dienst
de standhouders zijn geen professionele verkopers
de organisator staat in voor het opruimen van de onmiddellijk omgeving van de
ingenomen zone.

16. Trekkertrek Maaseik 10 en 11 augustus 2019.
Het college geeft goedkeuring aan de heren Stef Schroyen en Stef Penders, namens
Groene Kring Maaskant, voor de organisatie van Trekkertrek langs de N78 op zaterdag 10
en 11 augustus 2019 mits voorwaarden.

17. Dorperkermis Neeroeteren 28 juni t/m 1 juli 2019.
Het college gaat akkoord met de activiteiten die vzw Dorperkermis organiseert in de rand
van de jaarlijkse kermis tijdens het weekend van 28 juni 2019 tot 1 juli 2019 in het centrum
van Neeroeteren, mits voorwaarden.

18. Buurtfeest Wörfeld op 7 juli 2019.

Het college geeft toelating voor de organisatie van een buurtfeest door het feestcomité
'Wörfeld Laef!' op zondag 7 juli 2019, onder de voorwaarden:
19. Akkoord gemeente Maaseik om met een aantal percelen die hun eigendom zijn in te
stappen in het LIFE-project Landduinen.
Het college gaat akkoord om in te stappen in het Life-project landduinen met de
aangeduide percelen die eigendom zijn van de stad Maaseik.
20. Gremelsloweg: opmaken van een ontwerp voor aanleg van wegenis, fietspaden (nog
te onderzoeken) en riolering. Goedkeuring verrekening 4. Besluit.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 4 van de opdracht “Gremelsloweg:
opmaken van een ontwerp voor aanleg van wegenis, fietspaden (nog te onderzoeken) en
riolering” voor het totaal bedrag in meer van € 367,71 excl. btw of € 444,93 incl. 21% btw.
21. Omgeving/mobiliteit – aanvullend reglement met betrekking tot het invoeren van
eenrichtingsverkeer in de Spilstraat.
Gaat akkoord met het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Spilstraat vanaf de
Maaseikerlaan in de richting van de Ophovenstraat.
22. Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een geïntegreerd
personeelsbeleid.

De beheersovereenkomst zoals voorgesteld wordt principieel goedgekeurd. Alle eerdere
beheersovereenkomsten worden opgeheven.
23. Omgeving/mobiliteit – aanvullend reglement met betrekking tot het invoeren van
eenrichtingsverkeer in de Slagmolenstraat.
In de Slagmolenstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd voor alle bestuurders met
uitzondering voor fietsers en bromfietsers A.
* Toegelaten
rijrichting:
a) op het eerste kruispunt Slagmolenstraat - Weg naar As
komende vanuit de richting Dorne
b) op de rechtertak
van de Slagmolenstraat komende vanuit de Molenweg Oudsbergen
Dit wordt aan de bestuurders ter kennis gebracht door de verkeersborden F19 aangevuld
met het onderbord M5 (fietsers en bromfietsers A).
* Verboden
rijrichting:
a) op het derde kruispunt Slagmolenstraat – Weg naar As
komende vanuit de richting
b) op de linkertak
van de Slagmolenstraat komende vanuit de Molenweg Oudsbergen
Dit wordt aan de bestuurders ter kennis gebracht door de verkeersborden C1 aangevuld
met het onderbord M3 ( uitgezonderd fietsers en bromfietsers A).

24. Overeenkomst inzake het project Elerweerd.
Principiële goedkeuring te hechten aan de overeenkomst inzake het project Elerweerd
tussen Steengoed cvba, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, het PGC, de stad
Dilsen-Stokkem, de stad Maaseik, Natuurpunt vzw, de Vlaamse Waterweg, de
Boerenbond vzw, de Irrigatieboeren Elerweerd vzw en De Watergroep.

25. Omgevingsvergunning. Het uitbreiden van een woning en bouwen van een garage.
Kinrooiersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning en bouwen van een garage.

26. Naamgeving voor het plein gelegen aan de Eikerpoort en Monseigneur Koningsstraat.
Bevrijdingsplein. Opstarten procedure.
Principieel akkoord te gaan met de opstart van de procedure om het pleintje aan de
Eikerpoort (waarop de bunker en het Vredespoortje staan) en zoals afgebeeld op de
luchtfoto en op het gisplan de naam “Bevrijdingsplein” te geven.

27. Afscheidsfeestje van kinderen van Robbedoes Maaseik.
Het college gaat akkoord met de organisatie van het afscheidsfeestje door Robbedoes
Maaseik voor de laatstejaars van het lager onderwijs.

