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

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 09/03/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 09/03/2020, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

2. Mandaten Stad dienstjaar 2019 & 2020 lijsten goedgekeurde facturen.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Overheidsopdracht

bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor digitale verslaggeving vergaderingen.
Gunning. Besluit.
De opdracht “Digitale verslaggeving vergaderingen” wordt gegund aan de economisch
meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde
Streamovations BVBA, De Wetenschapspark 1 te 8400 Oostende, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

4. Overheidsopdracht

bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor de raamovereenkomst 36 mnd voor
wassen van ramen. Vaststelling lastvoorwaarden, raming en
leverancierslijst. Besluit.
Het bestek met nr. 2020/009 en de raming voor de opdracht “Wassen van ramen
(raamovereenkomst 36 mnd)”, 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 € 103.650,00
excl. btw of € 125.416,50 incl. 21% btw.

5. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de aankoop van

een concertharp voor de afdeling muziek. Gunning. Besluit.
De opdracht “aankoop van een concertharp voor de afdeling muziek van de stedelijke
Academie voor Kunsten” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op
basis van de prijs), zijnde Arpeggio Music bvba, Sint-Michielsstraat 17 te 9000 GENT,
tegen het nagerekende offertebedrag van € 14.478,19 excl. btw of € 17.518,61 incl. 21%
btw.
6. Overheidsopdracht

bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor ‘ondersteuning dienst omgeving door
expertenbureau Milieu. Gunning. Besluit.
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis
van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde RSK - Benelux, Ontginningsweg 22 te

3530 Houthalen-Helchteren, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze
inschrijver.
De opdracht wordt afgesloten voor 240 ondersteuningsuren. De verlenging wordt
mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

7. Overheidsopdracht

bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor het plaatsen van paalbanieren op het
openbaar
domein.
Goedkeuring
lastvoorwaarden,
raming
en
leverancierslijst. Besluit.
Het bestek met nr. 2020/025 en de raming voor de opdracht “Banieren Openbaar domein”,
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 € 51.280,99 excl. btw of € 62.050,00 incl. 21% btw.

8. Bezwaar van de Koninklijke Harmonie De Voortgang Sint Cecilia tegen

de aanslag in de belasting op drankslijterijen voor het aanslagjaar 2019.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift van Kon.
Harmonie De Voortgang Sint Cecilia in het kohier inzake de belasting op drankslijterijen
voor het aanslagjaar 2019 ontvankelijk en gegrond.
9. Aankoop en onderhoudscontract van een “Fablib”. Goedkeuring gunning

en lastvoorwaarden. Besluit.
Het bestek met nr. 2020/030 en de raming voor de opdracht “Aankoop en
onderhoudscontract van een FabLib”, 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 € 15.702,47 excl.
btw of € 18.999,99 incl. 21% btw.
10. Zonwering voor ACM. Goedkeuring principe.
Principieel akkoord te gaan met het voorstel om de lokalen in het ACM waar momenteel
geen zonnewering aan de gevel voorzien is en waar wel hinder ontstaat voor het
beeldschermwerk uit te rusten met een zonwerende raambekleding voor een bedrag
indicatief geraamd op € 13.000,00 incl. btw. En deze opdracht tot stand te brengen bij
wijze van de aanvaarde factuur.
11. Aangenomen protesten na vaststelling parkeerwachter in de periode van

17.01.2020 tem 06.03.2020.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van aanvaarde
protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 17 januari 2020 tot en met 6
maart 2020.
12. Aangenomen protesten na vaststelling parkeerwachter 2019.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van aanvaarde
protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 1 december 2019 tot en met
31 december 2019.
13. Bokkerieje 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van Bokkerieje 2020 en geeft vergunning
aan Bokkerieje vzw voor de inrichting van een bokkenstal op zondag 24 mei 2020 indien
voldaan wordt aan voorwaarden.

14. Kennisgeving zelfstandige activiteit door een personeelslid.
Het college oordeelt dat de zelfstandige activiteit in bijberoep van een personeelslid
deontologisch verenigbaar is met de uitoefening van de functie van dossierbeheerder bij
de stad Maaseik.
15. Stopzetten selectieprocedure deskundige lokale economie.
Het college neemt kennis van het feit dat er geen enkele kandidatuur werd ontvangen en
zet hierbij de selectieprocedure voor de functie van voltijds contractueel deskundige lokale
economie (B1-B3) zonder gevolg stop.
16. Openstelling

coördinator
wervingsreserve.

handel

en

bedrijfsleven

met

aanleg

Het college stelt de functie van voltijds contractueel coördinator handel en bedrijfsleven (B1B3) open met aanleg van een wervingsreserve.
17. Dossier in uitvoering van beslissing d.d. 02-03-2020.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verdere invordering
van het totale openstaande bedrag van 1.462,46 euro via de deurwaarder. De afbetaling
van 100 euro per maand vanaf 1 maart en daarna maandelijks tot het saldo is bereikt,
dient te gebeuren aan de deurwaarder. Uiteraard mogen bijkomende betalingen, als
bijvoorbeeld Luminus afrekent en terugstort, gedaan worden.
18. Omgevingsvergunning – 874.2/2019/011 Bijstelling 874.2/2009/030 – lot 1 –

Gebr Crollstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het bijstellen van het plan en de specifieke voorschriften voor
lot 1 van verkaveling gelegen Gebroeders Crollstraat af aan de aanvrager.

– Aktename
Maastrichtersteenweg.

19. Omgeving

melding –
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–

Er wordt akte genomen van de melding ingediend voor de in het meldingsdossier
opgenomen stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een veranda tegen
de achtergevel van de bestaande woning.
20. Omgevingsvergunning,

regularisatie, ontbossen, bouwen De Warre,

Warredal, Ketelstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de
omgevingsvergunning voor ontbossing, bosaanplanting, de demontage van een loft, het
bouwen van een lof type 1B, het regulariseren van 1 loft type 1A, het bouwen van drie
lofts type 1A, het bouwen van 3 boomhutten, het bouwen van 1 grotwoning, het
regulariseren van 27 boomlofts, de demontage van de overkapping aan de rijpiste, het
bouwen van een polyvalente ruimte, de regularisatie van een stapmolen, de
regularisatie van een stal voor pony’s, het bouwen van 5 schuilplaatsen voor dieren, de
regularisatie van verbouwing polyvalente loods, de aanbouw van een serre, de
regularisatie van bijkomende overkapping en aanpassing van de loods, de nieuwbouw
van een serre tegen de loods, de regularisatie van een tipi, de regularisatie van de
aanleg terrein parking en rijpistes, de regularisatie van de aanleg van een vijver in
recreatiegebied en de hernieuwing en verandering (uitbreiding) van de bestaande
vergunning omvattende volgende Vlarem-rubrieken.
21. Omgeving Melding van het plaatsen van een veranda, Rutger Resciusstraat.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend voor de in het meldingsdossier
opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

22. Omgevingsvergunning – het bouwen van een half-open bebouwing met

carport – Weteringstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een half-open bebouwing met carport.
23. Omgeving – Aktename regulariserende melding plaatsen van een veranda

– Maastrichtersteenweg.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend voor de in het meldingsdossier
opgenomen stedenbouwkundige handelingen voor het regulariseren van het plaatsen van
een veranda tegen de achtergevel van de bestaande woning.
24. Omgevingsvergunning het bouwen van een bedrijfsgebouw Schoorstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een bedrijfsgebouw MEDO FIRE BVBA.
25. Omgevingsvergunning – het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen

bebouwing met carport – Weteringstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing.
26. Neerlegging van de verkaveling Oeter Park Neeroeteren.
Akkoord te gaan met het ontwerp van neerlegging van de verkaveling welke werd
opgesteld door een notaris.
27. Intrekken

besluit
7751:
Voorshoventerweg ”.

“Zaak

van

de

wegen:

Verkaveling

Het college van burgemeester en schepenen trekt besluit 7751: “Zaak van de wegen:
Verkaveling Voorshoventerweg” in.
28. Recht van opstal gronden Spilstraat aan THV Cordeel-Haex. Verlenging.
Principieel akkoord te gaan met de verlenging van het recht van opstal aan THV CordeelHaex, onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de ontwerpakte welke is
opgesteld door een notaris.
29. Ontslagen en benoemingen, goedkeuring jaarverslag en jaarplan jeugdhuis

d’Ambi.
Het college neemt kennis van de ontslagen en benoemingen en verwijst door naar de
Gemeenteraad van 27/04/2020.
30. Terras jeugdhuis d’ambi.
Kennis te nemen van de planning en financiële raming van het terras.
Goedkeuring te geven aan EVA-vzw jeugdhuis d'Ambi om de plannen concreet te maken
i.s.m. de betrokken diensten.
31. Definitieve agenda gemeenteraad 30 maart 2020.
Ingevolge maatregelen voor de verspreiding van coronavirus is er op 30.03.2020 geen
gemeenteraad.

