Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 13 januari 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 06/01/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 06/01/2020 wordt goedgekeurd.
2. Definitieve agenda gemeenteraad 27 januari 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 27 januari 2020 om te
beraadslagen over de agenda.
3. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
4. Prijssubsidieovereenkomst 2020 stad – AGB Infrastructuur. Goedkeuring.
Het college keurt onderstaande prijssubsidieovereenkomst principieel goed en legt deze
ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 27 januari 2020.
5. Kerkfabrieken. Meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020.
Het college keurt volgende meerjarenplannen principieel goed:
- Sint-Anna Aldeneik
- Sint-Donatus Dorne
- Sint-Gertrudis Heppeneert
- Sint-Catharina Maaseik
- O.L.V.-Hulp der Christenen Waterloos
- Sint-Lambertus Neeroeteren
- Sint-Dionysus Opoeteren
- Sint Jozef Voorshoven
- Sint Laurentius Wurfeld.
6. Dotatie van stad Maaseik aan de politiezone Maasland. Vaststelling bedrag

2020.
Het college stelt de toelage van de Stad Maaseik aan de politiezone Maasland voor het
jaar 2020 principieel vast op minimaal 1.994.806,59 euro. De budgettair reeds voorziene
verhoging maakt onderdeel van verdere besprekingen binnen de politiezone in 2020.
7. Belasting parkeren vaststelling kohier aanslagjaar 2019 (periode 01.12.2019

tot en met 31.12.2019).

Het kohier inzake de belasting voor het betalend parkeren, parkeerkaarten en blauwe
schijf, van de periode 1 december 2019 tot en met 31 december 2019, vast te stellen en
uitvoerbaar te verklaren voor het bedrag van 3165,00 euro.
8. Overheidsopdracht

bij wijze van aanvaarde factuur voor de
raamovereenkomst levering van bloemen en kransen 2019-2021. Gunning.
Besluit.
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Anthos Bloemen BVBA, Maaseikerlaan 73 te
3680 Maaseik, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De verlenging wordt gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

9. Aankoop bureelcontainers. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het bestek met nr. 2019/205 en de raming voor de opdracht “Aankoop bureelcontainers”,
opgesteld door de Aankoopdienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt € 50.000,00 excl. btw of € 60.500,00 incl. 21% btw.
10. 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 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 doch ongegrond.
11. Kloosterbempden – Afspraken gratis parkeren Colruyt – AGBM – stad

Maaseik.
Het college keurt de overeenkomst tussen Stad, AGBM en Colruyt zoals opgenomen in
bijlage principieel goed.
12. Kennisname resultaat selectieprocedure architect/ruimtelijk planner.
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt, in het kader van de samenwerking
tussen de gemeente Kinrooi en de stad Maaseik met betrekking tot de tewerkstelling van
een gezamenlijk architect / ruimtelijk planner kennis van het resultaat van de
selectieprocedure voor de functie van architect / ruimtelijk planner zoals door het College
van Burgemeester en Schepen van de gemeente Kinrooi vastgesteld op 06/01/2020.
13. Goedkeuring samenwerkingsvoorstel Maaseik – Kinrooi architect/ruimtelijk

planner.

14. Openstelling toneelmeester/theatertechnicus.
Het college stelt de functie van voltijds contractueel toneelmeester-theatertechnicus (D4D5) open met aanleg van een wervingsreserve.

15. Openstelling diensthoofd financiën.
Het college stelt de functie van voltijds statutair diensthoofd financiën (A1a-A3a) open met
aanleg van een wervingsreserve.
16. Verlenging dossierbeheerder
parkeerwachter.

dienstverlening

en

schorsing

tewerkstelling

Het college stelt iemand aan als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel
dossierbeheerder dienstverlening, in weddeniveau C met weddeschaal C1, voor een
bepaalde duur van 01/03/2020 tot en met 30/06/2020.
17. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van een
personeelslid.
Het arbeidsongeval van 05/12/2018 overkomen aan een personeelslid is geconsolideerd
op 06/01/2020 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor
blijvende invaliditeit weerhouden.
18. Opstarten wervingsreserve kinderopvang(st)ers binnen de groepsopvang Hopsa.
Het college gaat akkoord met het opstarten van de procedure voor de aanleg van een
wervingsreserve voor de functie van kinderopvang(st)er (C1-C2) binnen de groepsopvang
Hopsa.
19. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
20. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
21. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
22. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
23. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
24. Verslag startvergadering Sportplatform.
Het college neemt kennis van het algemeen verslag van het sportplatform dd 19-11-2019.
25. Omgevingsvergunning – het exploiteren van een grondwaterwinning – hernieuwing
en beperkte uitbreiding – Glazentrapstraat zn.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
exploiteren van een grondwaterwinning van 20 meter diep voor maximaal 600 m³ per dag
en maximaal 20.000 m³ per jaar (hernieuwing) op het perceel ter plaatse Glazentrapstraat
zn.
26. Omgevingsvergunning – Verkaveling Oude Kerkweg/Schootsheidestraat.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag tot omgevingsvergunning
voor het verkavelen van gronden voor 1 lot open bebouwing.
27. Omgevingsvergunning – Het plaatsen van een springschans – Herenlaakweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
plaatsen van een springschans.
28. Omgeving – ter kennisgeving beslissing deputatie i.v.m. een omgevingsvergunning –
uitbreiden ééngezinswoning in halfopen bebouwing en het regulariseren van een
vrijstaande garage – Grootrootstraat.
Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van de Provincie Limburg dd.
18 december 2019; dat het beroep van de aanvrager gedeeltelijk wordt ingewilligd; de
omgevingsvergunning wordt gedeeltelijk vergund.

29. Omgevingsvergunning afbraak van een gedeelte van een gebouw en herbestemming
van de overige delen van het gebouw naar een bedrijfsverzamelgebouw
Gremelsloweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor afbraak van een gedeelte van een gebouw en herbestemming
van de overige delen van het gebouw naar een bedrijfsverzamelgebouw aan Raf
Breugelmans BVBA.
30. Riolen langs gewestwegen – afspraken.
Het college neemt kennis dat er via de VVSG een consensus over de taakverdeling inzake
beheer en onderhoud van de riool- en regenwaterinfrastructuur langs gewestwegen
bereikt werd.
31. Visie park management bedrijventerreinen.
De stad Maaseik wenst meer een regierol op te nemen om de doelstellingen uit
meerjarenplanning 2020-2025 te realiseren voor de bedrijventerreinen van Maaseik. Zij
voorziet hiertoe extra personele ondersteuning op de dienst lokale economie. De stad
Maaseik wenst in deze nauw samen te werken met alle betrokken actoren en met ruime
participatie de realisatie door te voeren. De vzw OJM is hierbij de belangrijkste partner en
het belangrijkste adviesorgaan.

