Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 15 juni 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 08/06/2020.

Goedkeuring.
Het college keurt de agenda en de notulen van de vergadering van het college van
burgemeester en schepenen, d.d. 08/06/2020 goed.
2. Mandaten Stad dienstjaar 2019 & 2020 lijsten goedgekeurde facturen.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Bezwaar van Proximus NV ingediend door MCW advocaten tegen de aanslag

in de belasting op dragende verticale constructies en zendmasten voor het
aanslagjaar 2019.
Het college neemt het bezwaarschrift van PROXIMUS NV, Koning Albert II-laan 27, te
1030 BRUSSEL, tegen de aanslag in de belasting op dragende verticale constructies en
zendmasten, aanslagjaar 2019, kohierartikel 2209/1, artikelnummer 4 voor een bedrag
van 15.000,00 euro, wordt niet aan.
4. Bezwaarschrift van de heer X tegen de aanslag in de belasting voor inzamelen

en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor het aanslagjaar 2020.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift van de heer X
tegen de aanslag in de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen voor het aanslagjaar 2020 ontvankelijk doch ongegrond.
5. Bezwaarschrift van de heer X tegen de aanslag in de belasting voor het

inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor het aanslagjaar
2020.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift van de heer X
tegen de aanslag in de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen voor het aanslagjaar 2020 ontvankelijk doch ongegrond.
6. Bezwaarschrift van mervouw X tegen de aanslag in de belasting voor

inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor het aanslagjaar
2020.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift van mevrouw
X tegen de aanslag in de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen voor het aanslagjaar 2020 ontvankelijk doch ongegrond.
7. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op de

gebouwen en woningen die opgenomen zijn in het leegstandsregister voor
het aanslagjaar 2019.

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de belasting op de
gebouwen en de woningen die opgenomen zijn in het register van leegstand voor het
aanslagjaar 2019 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 176.000 euro.
8. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van een

personeelslid.
Het college stelt vast dat de volgende periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn
erkend door de bevoegde medische dienst die een causaal verband hebben met het
ongeval: 30/10/2019 tot en met 08/11/2019.
9. Verlenging

tewerkstelling van een personeelslid dossierbeheerder
dienstverlening en schorsing tewerkstelling parkeerwachter.
Het college stelt mevrouw X aan als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel
dossierbeheerder dienstverlening, in weddeniveau C met weddeschaal C1, voor een
bepaalde duur van 01/07/2020 tot en met 31/12/2020.

10. Stopzetten selectieprocedure deskundige milieu.
Het college neemt kennis van het voorliggend resultaat en zet hierbij de selectieprocedure
voor de functie van voltijds contractueel deskundige milieu (B1-B3) zonder gevolg stop.
11. Heropenstelling selectieprocedure deskundige milieu.
Het college stelt de functie van voltijds contractueel deskundige milieu (B1-B3) open met
aanleg van een wervingsreserve.
12. Wijziging

rechtspositieregeling:
toevoeging/schrapping
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden.

bijzondere

Het college gaat principieel akkoord met de wijziging van de bijlage van de
rechtspositieregeling, waarbij bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
worden toegevoegd.
13. Verhoging 2de pensioenpijler tot 2.5 % met terugwerkende kracht voor alle

personeelsleden van Stad en OCMW.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verhoging van de tweede
pensioenpijler principieel goed voor alle contractuele personeelsleden tot 2.5% met
ingang van 1 januari 2020. De verhoging tot 3% met ingang van 1 januari 2021 werd al
goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 november 2019.
14. Verlenging tewerkstelling voor bepaalde duur van een schoonmaakster

binnen het ACM.
Het college stelt mevrouw X aan als deeltijds (12/38 u. per week) contractueel
schoonmaakster binnen het administratief centrum te Maaseik, in weddeniveau E met
weddeschaal E2, van 01/07/2020 tot en met 31/12/2020.
15. Verhoging maaltijdcheques voor personeelsleden. Besluit.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verhoging van de nominale waarde
van de maaltijdcheques principieel goed voor alle contractuele personeelsleden tot 7 EUR
met ingang van 1 juni 2020. Op deze manier wordt zowel voldaan aan de verplichting tot
verhoging met 100 EUR per VTE van de maaltijdcheques als aan de verhoging van
koopkracht met 200 EUR per VTE.

16. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren aan de heer X - kostprijs €450.

17. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Maaseik aan de heer X - kostprijs €450.
18. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren aan mevrouw X - kostprijs € 450.
19. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie met kelder (2m²) op de
begraafplaats te Neeroeteren aan de heer X - kostprijs €1.050.
20. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (2m²) op de begraafplaats
te Neeroeteren aan de heer X - kostprijs €600.
21. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (2m²) op de begraafplaats
te Neeroeteren aan mevrouw X - kostprijs €600.
22. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld / 3-4 urnen) op
de begraafplaats te Maaseik aan mevrouw X - kostprijs €900.
23. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (2m²) op de begraafplaats
te Neeroeteren aan de heer X - kostprijs €600.
24. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren aan de heer X - kostprijs €450.
25. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister. Goedkeuring.
Het college beslist om de heer X te schrappen uit het vreemdelingenregister.
26. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om de heer X te schrappen uit het bevolkingsregister.

27. Voorlopige inschrijving. Goedkeuring.
Het college neemt kennis van de voorlopige inschrijving van de heer X op een adres te
3680 Maaseik op datum van de ondertekening van de verklaring inzake de voorlopige
inschrijving 27.05.2020.
28. Parkeerbelastingen 2019.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de betalingen van 29
parkeerbelastingen aan 15 euro i.p.v. 25 euro.
29. Evaluatie Eisbear.
Het stadsbestuur neemt kennis van de evaluatie die gebeurde op basis van bevindingen
van betrokken stadsdiensten en veiligheidsdiensten. Positief waren:




de grote weerklank van het initiatief,
de professionele omkadering
de beperkte impact van overlast op de binnenstad.

30. Heropening sporthallen.
Het college gaat akkoord met het openen van de sportzaal De Riet te Opoeteren op 8 juni
en de andere sporthallen zoals voorzien voor de pandemie: openen van de sporthal
Maaseik op 29 juni en openen van de sporthal Neeroeteren op 27 juli.
31. Avondrit op 22 augustus 2020.
Het college geeft toelating aan de Maaseiker Oldtimerclub voor de organisatie van een
avondrit op zaterdag 22 augustus 2020, mits voorwaarden.
32. De Vagant Zondagt in juli en augustus 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van 'De Vagant Zondagt', een reeks van
open lucht optredens op het tuinterras van De Vagant, telkens op zondagavond van 5 juli
tot en met 13 september 2020, onder voorwaarden.
33. Dossier Fluvius renovatie CCAO en nieuwbouw Bibliotheek.

Het college gaat:
-principieel akkoord om de nieuwe bibliotheek te vestigen op de site Van Eycklaan 72 van
het CCAO.
-principieel akkoord dat de bibliotheek overgedragen wordt van de stad naar het AGBI.
-de overdracht van de bibliotheek van de stad naar het AGBI voorbereiden en legt dit voor
aan een volgende gemeenteraad en de raad van bestuur AGBI op 29 juni 2020.
34. Recht van opstal WAP. Logiesdecreet.
Het college:
Er is geen vergunning van Toerisme Vlaanderen noodzakelijk daar er wordt van uitgegaan
dat het kamperen met tentjes en mobilhomes occasioneel is. Er mag maximaal 2 nachten
per week overnacht worden met uitzondering van een verlengd weekend of in het kader
van evenementen is deze termijn 4 nachten. Het logboek kan sporadisch opgevraagd
worden en dient minimum 1 maal per jaar voorgelegd te worden op het overleg.

35. Opname in het vergunningenregister als vergund geachte constructie van

een bijgebouw gelegen Houwstraat een bijgebouw gelegen Houwstraat een
bijgebouw.
Het college beslist de boven beschreven constructie welke opgericht is op het perceel
Houwstraat, op te nemen in het vergunningenregister van de Stad Maaseik als vergund
geachte constructie opgericht tussen 22 april 1962 en 30 november 1980.
36. Omgeving – Verkaveling - PV van verval verkaveling Nielerstraat loten 2 en

3.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verval van de
omgevingsvergunning van verkaveling loten 2 en 3, gelegen Nielerstraat.
37. Omgeving – Verdeling – Maaseikerlaan.
Het college geeft gunstig advies voor de voorgestelde verdeling. De bestemming blijft
behouden.
38. Omgeving – melding omgevingsproject voor overdracht van de bestaande

omgevingsvergunning afgeleverd aan Hendrikx Jozef nv naar Palisander
nv.
Het college neemt akte van de melding ingediend door PALISANDER NV, zijnde de
volledige overdracht van de omgevingsvergunning afgeleverd aan Hendrix Jozef nv op
16/09/2019.
39. Omgeving – het bouwen van 2 ééngezinswoningen in halfopen bebouwing

met carport – Kasteelstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van 2 ééngezinswoningen in halfopen bebouwing
met carport aan BEN GOYENS BVBA.
40. Omgeving – het plaatsen van een tuinhuis met overkapping – Zavelstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
bouwen van een tuinhuis met overkapping.

– advies omgevingsvergunningsaanvraag JM Construct
Broekbergweg te 3680 Maaseik voor het exploiteren van een metaalwerkend
bedrijf.

41. Omgeving

Het college adviseert de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door JM-construct
ter plaatse Broekbergweg 10 voorwaardelijk gunstig voor de volgende Vlarem-rubrieken.
42. Omgeving – Financiële waarborg vastleggen verkaveling Bospoort.
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Maaseik is akkoord met het
gefaseerd neerleggen van een financiële waarborg conform de voorwaarde 4 van de
verkavelingsvergunning.
43. Aanleg fietspad, RWA- en DWA-riolering Gruitroderlaan N771. Goedkeuring

lastvoorwaarden en gunningswijze.

Het college keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Aanleg fietspad, RWA- en
DWA-riolering Gruitroderlaan N771” principieel goed. De raming bedraagt € 3.062.892,82
incl. 21% btw.
44. Verkoop gronden Leemhoek en Groot Root. Stopzetting verkoop via

makelaars.
Het college gaat akkoord met de stopzetting van de samenwerking met de makelaars
betreffende de verkoop van de gronden gelegen te Maaseik in het gebied Leemhoek en
in de verkaveling Groot Root.
45. Verkoop grond Neeroeteren zijweg Ketelstraat. Toegangsweg camping.
Het college gaat principieel akkoord met de verkoop van een deel van het bedoelde
perceel aan de eigenaar van de vakantiedomein, zijnde Busybit met maatschappelijke
zetel te 3920 Lommel Koning Albertlaan 10.
46. Raamovereenkomst opgesteld door hulpverleningszone tot aanstelling van

een asbestdeskundige en asbestsaneerder bij calamiteiten. Goedkeuring
voorgestelde werkwijze.
Het college verklaart zich akkoord met de voorgestelde werkwijze.
47. Aanvullend verkeersreglement op de politie over het wegverkeer met

betrekking tot gemeentewegen – Heppersteenweg – Overlangse aanduiding
van de rijstroken + fietssuggestiestroken.
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het aanbrengen
van fietssuggestiestroken alsook een belijning ter aanduiding van de rijvakken op de
Heppersteenweg volgens het bijgevoegde plan.
48. Goedkeuring jaarverslag en jaarplan Fuego.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2019 en verwijst door naar de
Gemeenteraad van 29/06/2020.
49. Organisatiebeheersing: kennisneming voortgangsrapport 2019.
Het college neemt kennis van het voortgangsrapport 2019 over de uitvoering van het
actieplan organisatiebeheersing 2017 - 2020.
50. Verkoop bouwgrond Leemhoek Lot 11.
Het college gaat over tot de toewijzing van lot 11 uit de verkaveling Leemhoek, groot 4 a
05 ca, mits de prijs van € 58.928,21 (€ 56.700,00 aankoopprijs - €2.058,21 makelaarskost
- €170,00 leveringskost) en onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de
getekende verkoopovereenkomst van 09 juni 2020.
51. Principiële goedkeuring reglement speelstraten.
Het college gaat principieel akkoord met het reglement van de speelstraten en de manier
van werken.
52. Beachvolleybalclub, internetaansluiting.
Het college neemt kennis van de vraag van Beachvolleybal Maaseik om een
internetantenne te mogen plaatsen tegen het gebouw van Fuego en deze aan te sluiten
op het gastennetwerk van de Stad Maaseik.

53. Werkingstoelage jeugdverenigingen.
Het college gaat akkoord om de werkingsmiddelen nu reeds toe te kennen aan de
jeugdverenigingen zodat deze niet in financiële moeilijkheden komen om hun
zomeractiviteiten te organiseren.
54. Kampvervoer Scouts Maaseik.
Het college keurt de aanvraag van Scouts Maaseik, betreffende het vervoer van
kampmateriaal, goed.
55. Kampeertoerisme 2020 uitbreiding kampplaatsen.
Het college neemt kennis van de vraag om tijdelijke bivakplaatsen te kunnen inrichten
tijdens de zomer van 2020 t.g.v. de coronamaatregelen die er genomen zijn voor
kampgroepen met overnachting.
56. Tijdelijke politieverordening terrassen i.h.k.v. corona.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het tijdelijk (tot en met 31
oktober 2020) schrappen van de gevraagde parkeerplaatsen in functie van de
terrasuitbreidingen van het Theathercafé, café Raadshof en Sonja's café volgens de
plannen in bijlage.
57. Wekelijkse markt – Markttour Het Belang van Limburg.
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Het Belang van Limburg
voor het plaatsen van een promostand op de wekelijkse markt van woensdag 8 juli 2020.
De retributie wordt niet aangerekend, aangezien het Belang van Limburg een gratis artikel
plaatst ter promotie van de weekmarkt van Maaseik.
58. Actieplan ‘kom veilig uit je kot’.
Het college neemt kennis van het actieplan 'kom veilig uit je kot' voor de komende
zomerperiode en van het bijhorende communicatieplan 'Staycation'.
59. Financiële maatregelen ten gevolge van de coronacrisis.
Het college neemt kennis en verwijst voor bespreking naar de gemeenteraad.
60. Kennisname resultaat selectieprocedure algemeen directeur.
Het college neemt kennis van het resultaat van de selectieprocedure voor de functie van
algemeen directeur.
61. Definitieve agenda gemeenteraad 29 juni 2020.
Het college geeft opdracht 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 29 juni 2020 om
te beraadslagen over de agenda.
62. Maatregelen inzake de gevolgen van de strijd tegen het coronavirus. Besluit.
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de nota met een
overzicht van de maatregelen n.a.v. de 'coronacrisis'. Het College van Burgemeester en
Schepenen gaat akkoord met:










Bovengronds parkeren: 3 maanden gratis parkeren voor alle vergunninghouders.
Retributie horecaterrassen: 3/12e niet aanrekenen en bij uitbreiding i.k.v. corona
vrijstelling.
Inname openbaar domein voor reclame en koopwaar: niet laten betalen voor
reclameborden indien er meer dan 1 bord (1m²) staat, voor koopwaar, voor partytenten,
catwalks e.d. Uitzondering: wel laten betalen voor frituurwagens (staan bij evenementen).
Retributie markten: 3/12de niet aanrekenen.
Promotiebijdrage voor kermissen: niet innen van de kermissen die niet plaatsvinden
vanaf 13/3/2020 tot het einde van de maatregelen.
Belasting op de ligplaatsen voor boten: 3/12de niet aanrekenen. Wat Marec betreft, moet
eerst in gesprek worden gegaan met gemeente Kinrooi.
Kampeerbelasting: 3/12de niet aanrekenen.
Verblijfsbelasting: 3/12de niet aanrekenen.

63. Overdracht contracten Cipal DV naar Cipal Schaubroeck.
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het afsluiten
van de 'Overeenkomst tot overdracht van overeenkomst' met Cipal Schaubroeck.
Het college geeft opdracht om dit dossier voor goedkeuring op de agenda voor de
gemeenteraadszitting op 29 juni 2020 te plaatsen.

