Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 16 december 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 10/12/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester
en schepenen, d.d. 10/12/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te
publiceren op het digitale loket.

2. Stadsmagazine. Voorstel tot samenwerking met ‘Stadsfotografen’.
Het college gaat akkoord met het principe van 'Stadsfotografen'. De personen
die de overeenkomst ondertekenen worden opgenomen op de lijst van
vrijwilligers bij de stad Maaseik (verzekering + toekenning
vrijwilligersvergoeding).
3. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
4. Aangenomen protesten na vaststelling parkeerwachter in de periode van
20.05.2019 tem 03.12.2019.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van
aanvaarde protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 20 mei
2019 tot en met 3 december 2019.
5. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op
eroshuizen, bars, rendez-vous huizen en privé-clubs voor het aanslagjaar
2019.
Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de belasting
op eroshuizen, bars, rendez-vous huizen en privé-clubs voor het aanslagjaar
2019 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 32.500 euro.
6. Bezwaarschrift parkeerbelasting aanslagjaar 2019.
Het bezwaarschrift tegen de parkeerbelasting voor het aanslagjaar 2019
ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren.
7. Verlenging huur kopieerapparaten met 3 maanden. Goedkeuring. Besluit.
Het College van burgemeester en schepenen zal de opdracht voor het ‘ huren
van digitale fotokopiemachines met inbegrip van een all-in onderhoudscontract
en beheer software voor Stad Maaseik en OCMW Maaseik’ verlengen met de
periode van 3 maanden.

8. Opstarten wervingsreserve kinderopvang(st)ers binnen de buitenschoolse
kinderopvang Robbedoes.
Het college gaat akkoord met het opstarten van de procedure voor de aanleg van
een wervingsreserve voor de functie van kinderopvang(st)er binnen de
buitenschoolse kinderopvang Robbedoes.
9. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op
de begraafplaats te Maaseik.

10. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie op de
begraafplaats te Neeroeteren.

11. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op
de begraafplaats te Neeroeteren.

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

13. Kerstmarkt 16 december 2019. Vaststelling geluidsnorm.
Naar aanleiding van de kerstmarkt Neeroeteren op maandag 16 december 2019,
geeft het college toelating voor:



de bouw van een podium (met tent) op de fontein voor live-uitzending LRM
het produceren van versterkte muziek tot 1.00 uur. Het maximaal
geluidsniveau 95dB(A)Laeq,15min, mag niet worden overschreden.

14. Zwemloop Maaseik 7 maart 2020 door Trisport MnK.
Het college gaat akkoord met de organisatie van een zwemloop op zaterdag 7
maart 2020 in en rond de sporthal, onder de voorwaarden:






de deelnemers respecteren de wegcode
de inrichter zorgt ervoor dat de deelnemers geen zwerfvuil produceren
de organisatie voorziet in de inzet van gemachtigde personen, conform de
wegcode art. 41 & art. 59.19, met het oog op de verkeersbegeleiding ter
gelegenheid van de manifestatie
de inrichter beschikt over een verzekering voor de deelnemers.

15. Nacht van de Geschiedenis 10 maart 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de 18de Nacht van de
Geschiedenis door het Davidsfonds op dinsdag 10 maart 2020, onder de
voorwaarden:



met voldoende waarborgen en dekkingen en de polis dient voorgelegd aan
de stedelijke dienst
de organisator staat in voor het opruimen van de onmiddellijke omgeving van
de plaats waar de activiteit heeft plaatsgevonden en hij sensibiliseert de
deelnemers inzake afval.

16. Politiereglement nieuwjaarsreceptie voor inwoners 5 januari 2020 Markt
Maaseik.
Ter gelegenheid van de burgerreceptie op zondag 5 januari 2020 zijn volgende
verkeersmaatregelen van kracht:
op zondag 5 januari 2020 van 10.00 uur tot 14.00 uur worden volgende straten
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer:






Markt en Marktsingel
Marktstraat
Eikerstraat, van de Capucienenstraat naar de Markt
Grote Kerkstraat, vanaf de Waagstraat naar de Markt
Boomgaardstraat, vanaf de Walstraat naar de Markt

De Halstraat blijft in deze periode toegankelijk vanuit de Bosstraat.
De bepalingen van deze verordening worden aan de weggebruikers ter kennis
gebracht door middel van de voorgeschreven verkeersborden. Deze verordening
zal worden bekendgemaakt en een afschrift zal worden gezonden
overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
17. Muziektheaterproject Rockin’ Jan Van Eyck.
Het college van Burgemeester en schepenen van de stad Maaseik is akkoord
met deze budgettering en zal de gevraagde budgetten voorzien in het
budgetjaar 2020.

18. Jaarlijkse betoelaging aan SAM, sportacademie middelbaar onderwijs.
De financiële ondersteuning van 2.500 euro als toelage kan worden
overgemaakt aan de organisatoren van SAM aangezien de uitgaven via
facturen zijn geverifieerd.
19. Opzegging huurovereenkomst VV Voorshoven.
Kennis te nemen dat de voetbalclub Vrij Vooruit Voorshoven op 30 juni 2020 een
einde wens te stellen aan het huurcontract wegens het fusioneren met de
voetbalclub K. Waterloos VV.
20. Ondertekening overeenkomst Mijn Leestipper voor openbare bibliotheken.

Het college gaat akkoord met de ondertekening van de overeenkomst Mijn
Leestipper voor de bibliotheek van Maaseik.

21. Omgevingsvergunning het bouwen van een carport Diestersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor bouwen van een carport.
22. Omgevingsvergunning bestemmingswijziging van dokterswoning naar
dienstverlening, aanleggen parkeerplaatsen, regularisatie verharding
Diestersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor bestemmingswijziging van een dokterspraktijk met
woning naar de functie dienstverlening, aanleggen van parkeerplaatsen en de
regularisatie van de aanwezige verharding namens STOKBROEKX &
STOKBROEKX BVBA.

23. Omgevingsvergunning uitbreiding van een ééngezinswoning Weg naar As.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor de uitbreiding van een eengezinswoning.
24. Omgevingsvergunning - het exploiteren van een grondwaterwinning te
Wurfeld - hernieuwing.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af
voor het exploiteren van een grondwaterwinning van 20 meter diep voor
maximaal 500 m³ per dag en maximaal 7500 m³ per jaar (hernieuwing) op het
perceel met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie D 266 A te Wurfeld.
25. Omgevingsvergunning – Het bouwen van 4 ééngezinswoningen in
halfopen bebouwing met 4 carports – Olmenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van 4 ééngezinswoningen in halfopen
bebouwing met 4 carports aan LOCK INVEST BVBA, MARGEMA BVBA en TOP
BVBA .
26. Omgeving – het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing –
Kloostersteeg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af
voor het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing.
27. Opname in het vergunningenregister van een woning met een vrijstaand
bijgebouw, Heikantweg.
De woning met het achterliggend vrijstaand bijgebouw, gelegen
perceel Heikantweg Maaseik met als kadastraal nummer 2de afdeling – sectie A
– nr. 5P18 wordt opgenomen in het vergunningenregister als zijnde geacht
vergund voor de periode.
28. Goedkeuring premie kernwinkelgebied, Bosstraat, Maaseik.

Rekening houdend met het aanvraagdossier en de bijgevoegde stukken, welke
integraal deel uitmaken van dit besluit, gaat de Stad Maaseik akkoord om aan
bewoner Bergerkampstraat 3650 Dilsen-Stokkem, eigenaar van het
handelspand, gelegen te Bosstraat te Maaseik een premie toe te kennen van €
10 000,00 voor gevelrenovatiewerken aan het handelspand en
aanpassingswerken aan het interieur van het handelspand op voorwaarde dat
de aanvrager een samenwerkingsovereenkomst afsluit met de Stad Maaseik,
dienst lokale economie alvorens de werken aan te vatten en waarbij de
uitbetaling van de subsidie zal geschieden conform de bepalingen van het
gemeentelijk reglement inzake Premiestelsels Kernwinkelgebied.
29. Offerte en plan voor het plaatsen van DB7-wachtbuis voor eventueel later
alsnog WIFI of Camera’s te plaatsen in de Bleumer- en Mgr. Koningsstraat.
De offerte P/0440196 en het plan d.d. 10 december 2019 van Fluvius voor het
plaatsen van DB7-wachtbuis voor eventueel later alsnog WIFI of Camera’s te
plaatsen in de Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat goed te keuren. De werken
worden geraamd op € 6.176,00.
30. Vernieuwing exploitatieverguning Black & White en Limolux, verhuur
vervoer met bestuurder.
De stad Maaseik kent een nieuwe exploitatievergunning toe aan de firma Black
and White bvba voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder. De vergunning wordt toegekend vanaf 31.12.2019
voor een periode van vijf jaar en binnen de exploitatievergunning zijn er 8
voertuigen vergund.
De stad Maaseik kent bijkomend een tweede exploitatievergunning toe aan de
firma Limolux voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder. De vergunning wordt toegekend vanaf 31.12.2019
voor een periode van vijf jaar en binnen de exploitatievergunning zijn er 2
voertuigen vergund.
31. SOS Kinderdorpen fondsenverwerving 2020.
Het college gaat akkoord met de fondsenverwervingsactiviteiten van SOS
Kinderdorpen op het openbaar domein onder de voorwaarden van het Handvest
van de Directe Dialoog voor het jaar 2020 en legt geen bijkomende beperkingen
op.

