Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 14 april 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 06/04/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 06/04/2020, 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.

Services Beveiliging –de verlenging
raamcontract met 4 maanden. Goedkeuring. Besluit.

3. Managed

van

het

bestaande

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 van de opdracht ““raamovereenkomst
Managed services voor de beveiliging(security) van de data en communicatiestromen
binnen het netwerk van de stad Maaseik” voor het totaal bedrag in meer van € 7.996,08
incl. btw.
4. Managed Services LAN netwerk –de verlenging van het bestaande

raamcontract met 4 maanden. Goedkeuring. Besluit.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 van de opdracht “raamovereenkomst
managed services LAN netwerk (LAN) van de stad MAASEIK voor de periode 2016-20172018” voor het totaal bedrag in meer van € 7.579,44 incl. 21% btw.
5. Aanstelling van Cipal DV als opdrachtencentrale voor afname van de

raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” – Bestek nr.
CSMRTINFRA19.
Principieel akkoord te gaan om deel te nemen aan de raamovereenkomst voor de
aankoop van ICT infrastructuur voor een bedrag indicatief geraamd op totaal 150.000,incl. btw.
6. Aankoop dienstfietsen gemeenschapswacht. Gunning. Besluit.
De opdracht “Aankoop dienstfietsen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Bikeshop Chrischou, Van
Eycklaan 80/1 te 3680 Maaseik, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van
€ 6.439,50 incl. btw waarvan €6.297,00 incl btw voor de aankoop en €142,50 incl BTW
voor het jaarlijkse onderhoud. We sluiten geen onderhoudscontract af, maar het jaarlijkse
onderhoud van de elektrische fietsen zal in de toekomst deel uitmaken van een aparte
bestelbon.

7. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van een

personeelslid.
Het arbeidsongeval van 26/08/2019 overkomen aan een personeelslid is geconsolideerd
op 19/02/2020 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Het dossier wordt zonder gevolg
gerangschikt. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.

ikv uitbraak coronavirus – tijdelijk ter beschikking
stellen/herplaatsing van bepaalde contractuele personeelsleden.

8. Maatregelen

Het college bekrachtigt het besluit d.d. 06/04/2020 van de algemeen directeur waarin wordt
overgegaan tot het tijdelijk aanbieden van een vervangende taak aan een dossierbeheerder
van de dienst musea-toerisme, door een tijdelijke terbeschikkingstelling aan/herplaatsing
naar de dienst omgeving, voor de ondersteuning in de digitalisering van dossiers.
9. Maatregelen ikv uitbraak coronavirus – tijdelijke werkloosheid wegens

overmacht voor bepaalde contractuele personeelsleden.
Het college bekrachtigt het besluit d.d. 06/04/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor
personeelsleden.
10. Kijkdagen KaSO Maaseik-Kinrooi 27 en 28 juni 2020.
Het college gaat akkoord met volgende ondersteuning bij de organisatie van de Kijkdagen
op zaterdag 27 en zondag 28 juni 2020 op campus Mosa-RT.
11. Verlenging vervaldatum cadeaubonnen tijdens lockdownperiode.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met 1 van de 2 voorgestelde
opties, zijnde:
1. de cadeaubonnen, die vervallen in de lockdownperiode (14 maart tot voorlopig
19/04/2020) verlengen met 4 maanden na de oorspronkelijke vervaldatum.
2. de cadeaubonnen, die vervallen in de periode 01 maart t/m 30 juni verlengen met 3
maanden.
12. Omgeving – Verdeling – Grotlaan/Schootsheidestraat.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De bestemming blijft
behouden.
13. Omgeving – Verdeling - Leeuwerikstraat.

Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De bestemming
(recreatiegebied) blijft behouden.
14. Omgevingsvergunning – Het bouwen van een ééngezinswoning met

tuinberging - Neeroeterenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een woning met tuinberging.

15. Omgevingsvergunning verbouwen van een ééngezinswoning Molenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de
omgevingsvergunning af voor Het verbouwen van een ééngezinswoning.

voorwaardelijke

16. Omgevingsvergunning

Houwstraat kennisname uitspraak Raad van
vergunningsbetwistingen.
Kennis te nemen van het schrijven van de Raad voor Vergunningsbetwisting op datum
van 22 oktober 2018.

17. Omgevingsvergunning – Het regulariseren van een overdekt terras en een

vrijstaande garage – Maastrichtersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het regulariseren van een woning met een overdekt terras en
een vrijstaande garage.
18. Omgevingsvergunning Gremelsloweg, aanpassen vergunde plannen van

de uitbreiding van een bestaand industriegebouw, (874.1/2017/026).
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het aanpassen van de vergunde plannen van de uitbreiding
van een bestaand industriegebouw (874.1/2017/026) en het exploiteren van een nieuwe
inrichting voor het vervaardigen van petfood en hondenworsten. aan friGERA NV namens
GEDON PET NV.
19. Omgevingsvergunning – Het

regulariseren en verbouwen van een

ééngezinswoning – Weg naar As.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de
omgevingsvergunning af voor het verbouwen van een ééngezinswoning.
20. Fluvius

samenwerkingsovereenkomst
riolering en wegeniswerken.

nr.

R/004900

voorwaardelijke

Volmolenstraat

Het College gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor de
riolerings- en wegeniswerken in de Volmolenstraat - project R/004900. De
rioleringswerken indien niet gesubsidieerd door de hogere overheid en de wegeniswerken
te financieren met kredieten uit het rioleringsfonds waar Stad Maaseik recht op heeft bij
Fluvius en over voldoende middelen beschikt.
21. Verkoop industriegrond Renkoven aan nv Lecot.
Principieel akkoord te gaan met de verkoop van grond gelegen op het industrieterrein
Renkoven, groot 5a 45ca aan nv Lecot met maatschappelijk zetel te Kortrijk mits de prijs
van 40,00 euro/m² of in totaal 21.800,00 euro.
22. Vraag tot het plaatsen van een container in Aldeneik – Heerenlaak door

Supclub Maasvallei.
Geen toestemming te verlenen aan de Supclub Maasvallei tot het plaatsen van een
container in het recreatiegebied Heerenlaak voor het opbergen van sups.

23. Raamcontract voor kleine aanleg- of herstellingswerken aan wegen,

fietspaden en voetpaden – werken uit te voeren op afroep. Goedkeuring
gunning.
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis
van de prijs), zijnde Kerkhofs Mathieu nv, Ophovenstraat 140 te 3670 Oudsbergen, tegen
de onderhandelde eenheidsprijzen van deze inschrijver.
De uitvoeringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 10 werkdagen.
De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de
basisopdracht.
24. Transport en verwerking veegvuil. Verlenging contract.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Transport en verwerking
veegvuil dienstjaar periode 48 maanden” voor het totaal bedrag in meer van € 7.320,50
incl. 21% btw.
25. Archeologisch onderzoek verlenging pad Kloosterbempden. Goedkeuring

lastvoorwaarden en lijst aan te schrijven kandidaten.
De technische beschrijving met nr. 2020/024 en de raming voor de opdracht
“Archeologisch onderzoek verlenging pad Kloosterbempden”, opgesteld door de Dienst
Werken worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 6.655,00 incl. 21% btw.
26. Verlenen van een concessie openbaar domein Scholtisplein voor Oud

Oteren en voor het ijssalon aan bvba Oud Oteren.
Principieel akkoord te gaan met de stopzetting van de concessie van 01 september
2014 voor het oprichten van een overdekt terras op het openbaar domein van de Stad
Maaseik (Scholtisplein) groot 81m² aan de bvba Oud Oteren met maatschappelijke zetel
te Scholtisplein 28 te 3680 Maaseik.
27. Bleumerstraat : mogelijke heropstart.
De heropstart van de werken in de Bleumerstraat “juridisch” en met Fluvius en met het

studiebureau af te spreken.
28. Regie sociale economie. Jaarrekening en inhoudelijk verslag 2018 en 2019.

Interlokale Vereniging Sociale Economie Maasland. Naar gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen zal aan de gemeenteraad voorstellen om het
inhoudelijk verslag van 2018 en 2019 van de interlokale vereniging sociale economie
Maasland goed te keuren.
29. Fluvius Limburg. Algemene vergadering op 26 juni 2020. Vaststellen

mandaat. Goedkeuren agenda en bepalen in te nemen standpunt.
Het college stelt aan de raad voor om goedkeuring te hechten aan de agenda van de
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging
Fluvius Limburg d.d. 26 juni 2020.
30. Fluvius Opdrachthoudende Vennootschap. Algemene vergadering op 27

mei 2020. Goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat.
Het college stelt aan de raad voor om goedkeuring te hechten aan de agenda van de
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging
Fluvius OV d.d. 27 mei 2020.

31. Gemeenteraad 27 april 2020: organisatie, vaststelling agenda.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vergadering van de
gemeenteraad op 27 april 2020 op de volgende manier te organiseren: digitale
vergadering.

