Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 15 juli 2019
__________________________________________________________________________________

1. Vraag tot tussenkomst zaak Pisetti bij raad voor vergunningsbetwistingen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt meester Inke Dedecker uit Hasselt aan
als advocate om de belangen van het stadsbestuur in de hoger omschreven procedure te
verdedigen.

2. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 08/07/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 08/07/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.
3. Openstelling gemeenschapswacht-vaststeller.
Het college stelt de functie van deeltijds (19u./38u.) contractueel gemeenschapswachtvaststeller intern open.
4. Kennisgeving resultaat technieker milieu.
Het college stelt iemand aan als voltijds contractueel technieker milieu in weddenniveau
D met salarisschaal D1-D3 voor onbepaalde duur met een inloopperiode ten belope van
6 maanden. Voor het einde van de inloopperiode wordt er een evaluatie voorzien om de
arbeidsovereenkomst te bestendigen.

5. Uitbreiding tewerkstelling dossierbeheerder/bibliotheekassistent.
Het college stelt iemand aan als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel
dossierbeheerder/bibliotheekassistent, voor een onbepaalde duur, in weddeniveau C met
weddeschaal C2.

6. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
7. Het bouwen en implementeren van een zaaksysteem binnen een bestaande
omgeving. Goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven firma’s. Besluit.
Het bestek met nr. 2019/142 en de raming voor de opdracht “Het bouwen en
implementeren van een zaaksysteem binnen een bestaande omgeving”, 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 € 142.000,00 excl. btw of € 171.820,00 incl. 21% btw.

8. Bezwaar van ABD Advocaten tegen de rekening op naam van Horta GoltsteinCraemers BVBA in de belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor
het aanslagjaar 2019.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift van
ABD Advocaten tegen de rekening voor het 1ste kwartaal 2019 inzake de
belasting op het verspreiden van huis-aan-huis reclame op naam van Horta
Goltstein-Craemers BVBA ontvankelijk en gegrond.
9. BBQ Waterlozeweg.
Het college gaat akkoord met de toekenning van de subsidie van €121,15 aan de
organisatoren van de wijkbbq van het einde van de Waterlozeweg, Meyldersweg en
Spreeuwersweg

10. Candle Light Tour 24 augustus 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Candle Light Tour op zaterdag 24
augustus 2019, een avondparade over de Grensmaas tussen jachthaven Heerenlaak en
jachthaven De Spaenjerd in Ophoven.
11. Oeterfeesten 2019.
Het college verleent goedkeuring aan de heer Karel Creemers en de heer Erik Driessen,
namens de Koninklijke Fanfare Sint-Dionysius Opoeteren, voor de organisatie van de
Oeterfeesten, die van 2 tot 4 augustus 2019 plaatsvinden in Opoeteren, met volgende
voorwaarden:
12. Kampvervoer KSA Roodkapjes Maaseik.
Het college keurt de aanvraag van KSA Roodkapjes Maaseik, betreffende het vervoer van
kampmateriaal, goed.

13. Weigering van omgevingsvergunning Rooterweg voor het regulariseren veranda en
appartementen, regularisatie van de verhardingen en regularisatie van het ophogen
van het perceel.
Het college weigert de omgevingsvergunning.

14. Omgevingsvergunning, het bouwen van een woning met vrijstaande garage,
Maasweg.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
bouwen van een eengezinswoning met garage en een zwembad.

15. Omgevingsvergunning – het slopen van de bestaande garage en
houtstapelplaats en het bouwen van een hondenkennel en een garage –
Solterweg.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
oprichten van een vrijstaand bijgebouw met als bestemming hondenkennel en garage met
een oppervlakte van 200 m².

16. Goedkeuring financieel dossier – subsidies radicaliseren binnenlandse
zaken 2016.
Het college geeft goedkeuring aan het financieel dossier ter verantwoording van de
subsidies van de FOD Binnenlandse Zaken voor de aanpak en preventie van
radicalisering in het jaar 2016.

17. Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg – IGL.
Algemene en Buitengewone vergadering op 25 september 2019.
Vaststelling van mandaat. Eventuele verlenging van deelname aan IGL.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Het dossier wordt voor bespreking op de agenda van de gemeenteraad op 2 september
2019 geplaatst. Maaseik zal geen lid meer zijn van IGL.

