Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 12 november 2019
__________________________________________________________________________________

1. Brandweerzone – gemeentelijke dotatie 2020. Goedkeuring. Verwijzing naar

gemeenteraad.
De zonale verdeelsleutel voor de gemeenten is bepaald op 50% belastbaar KI + 50%
aantal inwoners.

2. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor ‘Omgevingsvergunning. Goedkeuring
verrekening 1. Besluit.
Deze opdracht wordt gegund aan de initiële dienstverlener, zijnde Remmicom NV,
Stationsstraat 145 te 2235 Hulshout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van € 5.000,00 excl. btw of 6.050,00 incl. btw. Voor de aanpassingen aan de
omgevingsmodule dient er jaarlijks een bijkomende indexeerbare onderhouden helpdeskvergoeding betaalt te worden van €150,00 (btw excl.) of € 181,50 (btw
incl.).
3. Belastingreglementen stad Maaseik hernieuwing 2020-2025. Principiële
goedkeuring. Verwijzing naar Gemeenteraad.
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de hernieuwde belastingreglementen
principieel goed.
Het College van Burgemeester en Schepenen legt de hernieuwde belastingreglementen
ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 25 november 2019.

4. Beslissing houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen
beslissing van de deputatie van de provincie Limburg dd. 24/04/2019
betreffende omgevingsvergunning Pouls Roger, Groenstraat 94 te 3960
Bree. Ter kennisgeving.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de
Vlaamse minister bevoegd voor omgeving die op 24/04/2019 een omgevingsvergunning
heeft verleend voor het uitbreiden met 27 runderen en de uitbreiding van het
grondwaterdebiet met 145 m3/jaar en een weigering verleen voor de uitbreiding van het
grondwaterdebiet met 1.006 m3/jaar.

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

6. Raamovereenkomst voor aankoop van audiovisuele materialen (CD’s, DVD’s
en games) voor de bibliotheek 2020-2023. Gunning.

De opdracht “Raamovereenkomst voor aankoop van audiovisuele materialen (CD's,
DVD's en games) voor de bibliotheek 2020-2023” wordt gegund aan de economisch
meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding),
zijnde Standaard Boekhandel nv, Industriepark-Noord 28A te 9100 Sint-Niklaas, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

7. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 05/11/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 05/11/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

8. Definitieve agenda gemeenteraad 25 november 2019.
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
november 2019 om te beraadslagen over de agenda.

9. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG). Algemene

vergadering en Staten-Lokaal op 5 december 2019. Aanduiden afvaardiging
en bepalen in te nemen standpunt. Besluit.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om iemand aan te duiden als afgevaardigde
in de algemene vergadering van de VVSG en dit voor de duur van de legislatuur 20192024 en tot herroeping door de raad.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om iemand aan te duiden als afgevaardigde
naar de algemene vergadering en de Staten-Lokaal van de VVSG op 5 december 2019.
10. Verlenging

aanstelling
bepaalde
dossierbeheerder omgeving.

duur

Sander

VANDERHOEFT

Het college stelt de heer Sander VANDERHOEFT, geboren te Genk op 12/05/1993 en
wonende te Oude-Kerkstraat 31, 3650 Dilsen-Stokkem, aan als voltijds contractueel
dossierbeheerder omgeving, in weddeniveau C met weddeschaal C1, voor een bepaalde
duur van 01/01/2020 tot en met 31/12/2020.
11. Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van de

melding bouwwerken Daan Dirkx voor de exploitatie van een tijdelijke
droogzuiging te Boomgaardstraat 22-26.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend met inrichtingsnummer 20190916-0057
zijnde het exploiteren van een tijdelijke droogzuiging met een debiet van max. 1500
m3/jaar. De inrichting is gelegen Boomgaardstraat 22-26 te 3680 Maaseik.
12. Omgeving – samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke

Ordening (GECORO).
Een aantal maatschappelijke geledingen worden verzocht één vertegenwoordiger en één
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor te dragen als lid van de GECORO.

13. Premie

buiten gebruik stellen stookolietank Dhr. Vigo ter plaatse
Maaseikerlaan 54 te 3680 Maaseik.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het verwijderen van een ondergrondse
stookolietank met een inhoud van 4.000 liter ter plaatse Maaseikerlaan 54 en akkoord te

gaan met de uitbetaling van een premie van 100 euro aan dhr. Jozef Vigo, Akkerstraat
138 te 3680 Neeroeteren.

14. Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat fase 2. Schorsing der

werken vanaf 21 oktober 2019.
Goedkeuring wordt verleend aan het verzoek om de opdracht “Herinrichting Bleumerstraat
en Mgr. Koningsstraat fase 2 ” te schorsen vanaf 21 oktober 2019 tot nader order.

15. Addendum bij de overeenkomst met betrekking tot de afspraken en

administratieve opvolging van de bijdragen voor uitgaven in kader van de
werking van Duinengordel naar aanleiding van toetreding Bree. Ter
kennisgeving.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het addendum dat
toegevoegd wordt bij de oorspronkelijke overeenkomst met betrekking tot de afspraken
en administratieve opvolging van de bijdragen voor uitgaven in het kader van de werking
van Duinengordel naar aanleiding van de toetreding van de stad Bree.
16. Herinrichting

parkeerplaats omgeving
eindafrekening en voorlopige oplevering.

oud

zwembad.

Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Herinrichting
parkeerplaats omgeving oud zwembad”, opgesteld door Buro LST, waaruit blijkt dat de
werken een eindtotaal bereikten van € 303.459,99 excl. btw waarvan € 231.235,71
rechtstreeks lastens stad Maaseik is en € 54.168,21 (75% van € 72.224,28) onrechtstreeks
lastens Maaseik is en gefinancierd wordt met Trekkingsrechten waarbij de stad recht op
heeft bij Fluvius.

17. Verlenging huurovereenkomst vzw Tennisclub Smash Neeroeteren.
Principieel akkoord te gaan met de verlenging van de overeenkomst de stad Maaseik en
de vzw Tennisclub Smash Neeroeteren welke een aanvang nam op 01 januari 2010 en
eindigt op 31 december 2019 met een termijn van negen (09) jaar.
18. Verlenging huurovereenkomst vzw Opoeterse Tennisclub.
Principieel akkoord te gaan met de verlenging van de overeenkomst de stad Maaseik en
de vzw Opoeterse tennisclub welke een aanvang nam op 01 januari 2010 en eindigt op
31 december 2019 met een termijn van negen (09) jaar.

19. Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen – Project
Maaseik, Koning Boudewijnlaan N78 x Bleumerstraat N761 Maaseikerweg.
Akkoord met de dading tussen aannemer, AWV en stad Maaseik voor de
aankoop van aan te planten bomen.
De opdrachtnemer zal een bedrag betalen van 15.765,48 euro incl. BTW en dit
voorafgaand aan het toestaan van de definitieve oplevering en het vrijgeven van de
borgtocht. De betaling gebeurt rechtstreeks aan de stad Maaseik (en dus niet aan de
aanbestedende overheid) op rekeningnummer BE02 0910 0048 6140 van Stad Maaseik,
Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik.

20. Raamovereenkomst voor levering bevestigingsmaterialen, oliën, vetten,

reinigingsmiddelen 2020-2023. Gunning.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
24 oktober 2019 voor Perceel 1 (Bevestigingsmaterialen), Perceel 2 (Diverse materialen),
opgesteld
door
de
Aankoopdienst.

21. Inzamelactie t.v.v. Mediclowns 15 december 2019.
Het college geeft toelating aan de heer Eddy Smits, vzw Mediclowns, Korenmolenweg 18,
3520 Zonhoven, voor een fundraising aan de hand van Direct Dialogue op zondag 15
december 2019 ten voordele van vzw Mediclowns, mits voorwaarden.

22. Podiumwagen Bataljon Bevrijding 27 november 2019.
Het college is akkoord met de ontlening van de podiumwagen door het Bataljon
Bevrijding-5deLinie, Leopoldsburg voor een militaire plechtigheid op woensdag 27
november 2019.

23. Barbecue en buurtfeest Schoolstraat.
Het college gaat akkoord met de toekenning van de subsidie van €125 aan de
organisatoren
van
de
barbecue
en
buurtfeest
van
de
Schoolstraat.

24. Vacantverklaring van de functie van algemeen directeur.
De gemeenteraad besluit om de voltijdse, statutaire betrekking van algemeen directeur
open te verklaren en deze te laten invullen door middel van aanwerving.

25. Toekenning van een ambtshalve herplaatsing op eigen verzoek, de wijziging
van de rechtspositieregeling van het stadspersoneel en de aanpassing van
het organogram.
Het college neemt kennis van voorliggend besluit dat aan de gemeenteraad van
25/11/2019 ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

26. Gewijzigde opstelling weekmarkt en jaarmarkt.
Het College keurt goed dat de wekelijkse woensdagmarkt gedurende het winterevent
Maaseik on ice, opgesteld zal staan op de buitensingel van het marktplein en het begin
van de Bosstraat.

