Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 17 februari 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 10/02/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 10/02/2020, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.
2. Het bouwen en implementeren van een zaaksysteem binnen een bestaande

omgeving.
De opdracht “Het bouwen en implementeren van een zaaksysteem binnen een bestaande
omgeving” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde C-CLEAR PARTNERS BVBA, Jacob Van Arteveldestraat 30
te 2640 Mortsel, tegen het nagerekende offertebedrag van € 141.212,00 excl. btw of
€ 170.866,52 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. Van dit bedrag is
€124.112,00 voorzien voor het bouwen van het systeem en €17.100,00 voor het
onderhoudscontract gedurende 4 jaren.

verkoop ”afgedankte artikelen”. Goedkeuring
minimumbedragen en tijdsplanning personeelsverkoop.

3. Openbare

artikellijst,

College van Burgemeester en schepenen gaat akkoord met de artikellijst "afgedankte
goederen" en de vermelde minimumbedragen.
College gaat akkoord met de tijdsplanning opgesteld door dienst aankoop.
College gaat akkoord met het aanstellen van een online veilinghuis voor de verkoop van
de resterende artikelen.

4. Mandaten Stad dienstjaar 2019 & 2020 lijsten goedkeurde facturen.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
5. Overeenkomst inzake de mededeling van persoonsgegevens door de

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan stad Maaseik. Kennisname.
Het CBS neemt kennis van de overeenkomst inzake de mededeling van
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan stad Maaseik
en legt de overeenkomst ter kennisname voor op de gemeenteraad van 2 maart.
6. Kerkfabrieken. Uitbetaling gemeentelijke exploitatie-toelage. Opdracht aan

financieel directeur.

Het CBS geeft opdracht aan de financieel directeur om - na goedkeuring dan wel
kennisname door de gemeenteraad - de gemeentelijke toelage jaarlijks in 2 schijven uit
te betalen: het 1ste deel in januari en het 2de deel in juli.
7. Bezwaar tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de woningen

die opgenomen zijn in het register van leegstand voor het aanslagjaar 2018.
Na zitting. Het college verklaart het bezwwar ontvankelijk en ongegrond.
8. Bezwaar tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de woningen

die opgenomen zijn in het register van leegstand voor het aanslagjaar 2018.
Het betreft het pand Hepperstraat.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift
tegen de aanslag voor het aanslagjaar 2018 in het kohier inzake de belasting
op de gebouwen en de woningen die opgenomen zijn in het register van
leegstand onontvankelijk en ongegrond.
9. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een persoon te schrappen uit het bevolkingsregister.

10. SLW Meifeest en tornooi 8 en 9 mei 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van het jaarlijkse jeugdtornooi door SLW
Maaseik op vrijdag 8 mei en zaterdag 9 mei 2020, met aansluitend een muziekactiviteit
op zaterdag op de sportterreinen van SLW Maaseik, mits voorwaarden.
11. Fuifweekend op 8 en 9 mei 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de fuiven 'Vijgen na Pasen' op 8 mei en
'Nerotere Fiëst' op 9 mei 2020 door Chiro Neeroeteren in een tent aan de
Zandbergerstraat 5 te Neeroeteren mits voorwaarden.

12. Beach Party WAP 3 en 4 juli 2020.
Het college geeft toelating aan de WAP Maaseik, voor de organisatie van de Beach Party
op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli 2020 op hun terrein aan de Heerenlaakweg 23, mits
voorwaarden.
13. Leveren en plaatsen van airco-toestellen in ACM – fase2 – Vrijgave helft borg.
Borgtocht nr. 3626/81902-51048-79 van € 3.550,00 mag voor de helft zijnde € 1.775,00
worden vrijgegeven.
14. Data organisatie Pinksterrommelmarkt 2020.
Het College gaat akkoord dat de jaarlijkse Pinksterrommelmarkt, georganiseerd door de
dienst toerisme/musea samen met de Koninklijke Harmonie Concordia van Maaseik, zal
doorgaan op zaterdag 30, zondag 31 mei en maandag 01 juni 2020.
15. Omgevingsvergunning de regularisatie en uitbreiding ééngezinswoning en

regularisatie tuinhuis Voorshoventerweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor Regularisatie en uitbreiding ééngezinswoning en regularisatie
tuinhuis.
16. Omgevingsvergunning

voor
het
bouwen
van
ééngezinswoningen Olmenweg 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16.

7

geschakelde

Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van 7 geschakelde ééngezinswoningen
aan MATEXI PROJECTS NV.

17. Omgevingsvergunning voor de regularisatie en uitbreiding van de woning

en het slopen en plaatsen van een carport, Veestraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke omgevingsvergunning
af voor de regularisatie en uitbreiding van de woning en het slopen en plaatsen van een carport.
18. Omgevingsvergunning – wijziging wegtracé Kortestraat – aanleggen

riolering en fietspaden.
De voorliggende aanvraag omgevingsvergunning op naam van de stad Maaseik voor het
aanleggen van fietspaden en aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de
Gruitroderlaan, Kortestraat en Ridderpadstraat en wijzigen van het wegtracé voor te
leggen aan de Gemeenteraad van de stad Maaseik van 2 maart 2020.
19. Omgeving – het slopen en verwijderen van alle bestaande constructies en

verhardingen aanwezig op het perceel. Het bouwen van een klooster met
bijhorende carport en het aanleggen van een parking. Het plaatsen van een
warmtepomp van 15 kW – Pelserstraat.
Het
college
van
burgemeester
en
schepenen
levert de
voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het slopen en verwijderen van alle bestaande constructies en
verhardingen aanwezig op het perceel. Het bouwen van een klooster met bijhorende carport
en het aanleggen van een parking en het plaatsen van een warmtepomp van 15 KW, aan
KRUISHEREN VZW.
20. Omgevingsvergunning – Bijstelling verkaveling 874.2/2013/004 – loten 4A

en 4B – Bergerstraat zn.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning voor het bijstellen van
loten 4A en 4B van de verkaveling 874.2/2013/004 af aan de aanvrager.
21. Omgevingsvergunning – Het slopen van een achterbouw en vrijstaand

gebouw en bouwen van een nieuwe achterbouw – Waterlozeweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het slopen van een achterbouw en vrijstaand gebouw en
bouwen van een nieuwe achterbouw.
22. Omgevingsvergunning – Het bouwen van een ééngezinswoning met

kantoorruimte – Hamontweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een ééngezinswoning met kantoorruimte.
23. Premie buiten gebruik stellen stookolietank ter plaatse Acht Meilaan te 3680

Maaseik.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het verwijderen van een bovengrondse
stookolietank met een inhoud van 5.000 liter ter plaatse Acht Meilaan en akkoord te gaan
met de uitbetaling van de premie van 100 euro aan Koning Albertlaan te 3680 Maaseik.
24. Samenwerkingsovereenkomst tussen Het Gewest, Fluvius en de stad voor

aanleg van vrijliggende fietspaden
Gruitroderlaan. Goedkeuring.

en

voetpaden

langs

de

N771

De samenwerkingsovereenkomst tussen Het Gewest, Fluvius en de stad Maaseik voor
aanleg van vrijliggende fietspaden en voetpaden langs de N771 Gruitroderlaan wordt
principieel goedgekeurd.
25. Aankoop van gronden Gremelsloweg.
Principieel akkoord te gaan met de tabel weergeven grondverwervingen.

26. Toekennen vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel

bezoldigd personenvervoer.
Onder de voorwaarden van wettelijke bepalingen wordt een persoon gemachtigd om van
17 februari 2020 tot en met 16 februari 2025 een dienst voor individueel bezoldigd
personenvervoer te exploiteren op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en 1
voertuig hiervoor in te zetten:
27. Aankoop fietsen gemeenschapswachten.
De opdracht te geven aan de dienst aankoop om over te gaan tot de aanbesteding van
de 3 elektrische fietsen voor de gemeenschapswachten.
28. Retributiereglement voor het parkeren via parkeerautomaten, parkeerkaarten

en blauwe schijf.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het retributiereglement van 17 december
2018 in te trekken en te vervangen.
29. Concessie voor diensten: de uitbating van een ijspiste met winterbar op de

Markt van Maaseik voor 3 jaren.
Het college gaat akkoord.
30. Audit Vlaanderen. Rapport over uitvoering forensische audit bij stad Maaseik.

Procedure voor de kennisname van het rapport door de raadsleden.
Het college gaat akkoord met de inzage door de raadsleden.
31. Definitieve agenda gemeenteraad 2 maart 2020.
Opdracht te geven 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 2 maart 2020 om te
beraadslagen over de agenda.

