Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van
14 oktober 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 07/10/2019.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 07/10/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

2. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Bebloeming

2020 verlengbaar in
lastvoorwaarden en gunningswijze.

2021

en

2022.

Goedkeuring

Het bestek en de raming voor de opdracht “Bebloeming 2020 verlengbaar in 2021 en
2022” 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 € 61.330,08 incl. btw.
4. Bezwaarschrift parkeerbelasting aanslagjaar 2019.
Het bezwaarschrift tegen de parkeerbelasting voor het aanslagjaar 2019 ontvankelijk,
doch ongegrond te verklaren.
5. Aangenomen protesten na vaststelling parkeerwachter in de periode van

15.03.2019 tem 3.10.2019.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van aanvaarde
protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 15 maart 2019 tot en met 3
oktober 2019.
6. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op

drankslijterijen voor het aanslagjaar 2019.

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier vast inzake de
belasting op drankslijterijen voor het aanslagjaar 2019 en verklaart het
uitvoerbaar voor het bedrag van 18.987,50 euro.

7. Ontslagname personeelslid ingevolge pensioen.
Het college neemt kennis van het schrijven d.d. 02/10/2019 van een personeelslid waarbij
hij als voltijds contractueel technieker binnen de dienst werken, met ingang van
01/05/2020 zijn ontslag indient om op diezelfde datum zijn rustpensioen te laten ingaan.
Deze ontslagname ingevolge oppensioenstelling wordt aanvaard met ingang van
01/05/2020.

8. Aanstelling vormingsverantwoordelijke.
Het college stelt de een personeelslid aan als vormingsverantwoordelijke van de stad
Maaseik.
9. Opening snelbalie en afspraakwerking op 23/12 en 30/12.
Het college gaat akkoord met de opening tot 18u van de snelbalie en afspraakwerking in
het ACM op maandag 23 en 30/12.

10. Sluiting KCC tussen 12u en 13u.
Het college gaat akkoord met de sluiting van het klantencontactcenter tussen 12u en 13u.
11. Grafconcessie Uitvaartzorg M. Barthels. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (moslimperk) op de
begraafplaats te Maaseik aan Uitvaartzorg Marc Barthels, handelend voor een klant.

12. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (2m²) op de begraafplaats
te Maaseik.

13. Aktename melding ingediend door Antargaz in naam van een klant voor het

plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1.600 liter op een
perceel aan de Ridderpadstraat te 3680 Maaseik.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Antargaz Belgium in naam van
een klant voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank met een waterinhoud
van 1.600 liter. De inrichting is gelegen Ridderpadstraat.

14. Verdeling – Neeroeterenstraat.
De verdeling wordt ongunstig geadviseerd omdat de aangeleverde info ontoereikend is
om een passende beoordeling te maken over de verdeling.
15. Aanduiden ambtelijke afgevaardigde Vervoerregio Limburg.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een personeelslid aan te duiden als
ambtelijk vertegenwoordiger van de stad Maaseik in de vervoerregio Limburg. De
ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van de werkgroepen bij te
wonen.
16. Omgeving – een functiewijziging van loods naar woning, het bouwen van

een tuinberging met carport, de regularisatie van een vijver en prieel en het
slopen van een loods in het achterliggend natuurgebied – Bergeindestraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor een
functiewijziging van loods naar woning en het bouwen van een tuinberging met garage.
De regularisatie van een vijver en prieel en het slopen van een loods in het achterliggend
natuurgebied.

– Aanstellen landmeter, gratis grondafstand verkaveling
874.2/2017/034.

17. Omgeving

Akkoord te gaan om Landmeter- en vastgoedexperten aan te stellen. Dit om de gratis
grondafstand voor verkaveling 874.2/2017/034 in functie van de aanleg van nutsleidingen
te laten opmeten.
18. Omgevingsvergunning – Het aanleggen van een binnengebied ter hoogte

van de Sionstraat, Bleumerstraat en de Monseigneur Koningsstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het aanleggen van het binnengebied ter hoogte van de
Sionstraat, Bleumerstraat en de Monseigneur Koningsstraat .
19. Ter beschikkingstelling lokalen in het voormalig ziekenhuis aan de

aannemer “Herinrichting Mgr. Koningsstraat-Bleumerstraat”.
De dienst werken en de dienst aankoop verhuizen zo vlug mogelijk naar het Administratief
Centrum Maaseik, waarbij zoneringsplan 2 in het Administratief Centrum Maaseik wordt
uitgevoerd. Op termijn wordt in het Administratief Centrum Maaseik de inrichting van een
afzonderlijk bureau voor de algemeen directeur en voor financieel directeur onderzocht.
20. Het verwijderen van een privé-stookolietank die gelegen is op openbaar

domein ter plaatse Mgr. Koningsstraat te 3680 Maaseik.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om de werken
te laten uitvoeren door de stad en dat de aanvrager tussenkomst in de kosten ten
bedrage van het opvullen van de stookolietank verminderd met de subsidie die hij van de
stad kan krijgen en dat de stad de meerkost zal betalen voor het effectief verwijderen van
de tank.
21. Vzw Nostalgie doortocht 11 november 2019.
Het college geeft toelating aan de vzw Nostalgie voor de doortocht en bevoorrading in
Maaseik (Neeroeteren en Opoeteren) op maandag 11 november 2019 mits voorwaarden.
22. Wandelclub De Maasoever doortocht op 10 november 2019.
Het college gaat akkoord met de doortocht van de wandeling door wandelclub De
Maasoever op zondag 10 november 2019, mits voorwaarden.
23. Vogelshow 8 tot 10 november 2019 Voorshoven.
Het college is akkoord met de organisatie van de vogelshow van de vogelkundige kring
De Leeuwerik uit Neeroeteren van 8 tot 10 november 2019 in het ontmoetingshuis van
Voorshoven mits voorwaarden.
24. Dwaallichtjestocht in De Leu op 16 november 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de dwaallichtjestocht in Opoeteren op
zaterdag 16 november 2019 van 17.00 tot 24.00 uur volgens het voorgestelde parcours,
mits voorwaarden.

25. Schoolbal op 10 november 2019 Dorne.
Het college gaat akkoord met de organisatie van een schoolbal op zondag 10 november
2019 in zaal De Bempt, mits voorwaarden.
26. Toelage wijkfeest met barbecue. Het college gaat akkoord met de toekenning van
de subsidie van €125 aan de organisatoren van het wijkfeest met barbecue van de
Waterlozeweg, Drievekkenweg en Leverenweg.

27. Addendum samenwerkingsovereenkomst met vzw CME en goedkeuring

uitbetaling laatste subsidieschijf 2019.
Het College van burgemeester en schepenen stelt het bedrag van de jaarlijkse toelage
van de stad Maaseik aan vzw Centrummanagement Maaseik Eyckerstede voor 2019 vast
op een bedrag van 95 200 euro en dit binnen de door de gemeenteraad goedgekeurde
budgetten. Het bedrag is bepaald op basis van het werkingsgebied van de vzw en de
financiële data 2019 van de vzw. Het vastgestelde bedrag wordt als addendum gevoegd
bij de overeenkomst.
28. Sinterklaasfeest 2019.
Het college is akkoord met de organisatie van het Sintfeest in Opoeteren op 9/11/2019,
Neeroeteren op 10/11/2019 en Maaseik op 16/11/2019.
29. Kampvervoer Chiro Neeroeteren.
Het College van burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het uitbetalen van de
kampvervoersubsidie aan Chiro Neeroeteren ten bedrage van € 200,00.
30. Verlof voor opdracht modaliteiten.
Het college gaat ermee akkoord om de terugvordering van het salaris van een
personeelslid te beperken.
31. Het nieuwe werken: verhuis en zonering 2.0.
De dienst werken en de dienst aankoop verhuizen zo vlug mogelijk naar het Administratief
Centrum Maaseik, waarbij zoneringsplan 2 in het Administratief Centrum Maaseik wordt
uitgevoerd. Op termijn wordt in het Administratief Centrum Maaseik de inrichting van een
afzonderlijk bureau voor de algemeen directeur en voor financieel directeur onderzocht.

