Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 18 mei 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 11/05/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 11/05/2020, 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. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op het

afleveren van meldingen en aanvragen betreffende omgevingsvergunningen
voor het aanslagjaar 2019.
Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de belasting op het
afleveren van meldingen en aanvragen betreffende omgevingsvergunningen voor het
aanslagjaar 2019 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 638,78.
4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op de

inname van het openbaar domein door ambulante handel voor het aanslagjaar
2019.
Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de belasting op de
inname openbaar domein door ambulante handel voor het aanslagjaar 2019 vast en
verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 2539,90 euro.
5. Opmaak strategische visienota en actiepunten programma Toerisme Maaseik.

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s.
Het bestek met nr. 2020/039 en de raming voor de opdracht “Opmaak strategische
visienota en actiepunten programma Toerisme Maaseik”, 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 € 12.100,00 incl. 21% btw.
6. Bezwaarschrift 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 tegen de
aanslag in de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen
voor het aanslagjaar 2020 ontvankelijk doch ongegrond.

7. Bezwaar tegen de facturen in de belasting op het verspreiden van huis-aan-

huis reclame 4de kwartaal 2019.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift tegen de
rekeningen met volgnummer 24, 84 en 90 voor het 4de kwartaal 2019 inzake de belasting
op het verspreiden van huis-aan-huis reclame ontvankelijk doch ongegrond.
8. Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand in te schrijven op een adres te 3680 Maaseik.
9. Zomerkampen TC Smash 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de zomerkampen TC Smash met
overnachting in tenten van 20 tot en met 24 juli en van 3 tot en met 7augustus 2020 op
de terreinen van De Borg te Neeroeteren (grasveld naast tennislokaal), mits
voorwaarden.
10. Bergse Feesten op 10, 11 en 12 juli 2020.
Het college geeft goedkeuring aan De Sportkring, voor de organisatie van de jaarlijkse
Bergse Fieste van vrijdag 10 juli tot zondag 12 juli 2020 in Berg-Waterloos.
11. De Wringers MTB tocht 23 augustus 2020.
Het college verleent goedkeuring voor de organisatie van de Oeterdal Marathon, een
mountainbiketocht door W.T.C. De Wringers, op zondag 23 augustus 2020 op het
voorgestelde parcours, goedgekeurd door ANB, met vertrek aan sportcentrum De Borg.
12. Wijziging marktplan weekmarkt n.a.v. corona i.h.k.v. de heropstart.
Het college keurt goed dat de weekmarkt terug opstart vanaf 20 mei ikv corona, mits
naleving van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Het college keurt daartoe
het in die zin gewijzigde marktplan goed;

–
kennisname
beslissing
deputatie
omgevingsvergunning ingediend door OPDRAVER LIMBURG.NET voor
uitbreiding restfractie (huisvuil) met max. 3 ton op het recyclagepark van
Maaseik.

13. Omgevingsvergunning

Kennis te nemen van de omgevingsvergunning die afgeleverd werd door de deputatie
aan OPDRAVER LIMBURG.NET voor het uitbreiden van de bestaande vergunning van
het recyclagepark te Maaseik met max. 3 ton restfractie (huisvuil) met een eindtermijn tot
12/05/2030 (eindtermijn basisvergunning).
14. Omgeving – Verdeling – Vergelsweg.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De bestemming blijft
behouden.

15. Omgeving – Het slopen van bijgebouwen en het verbouwen en uitbreiden van

een ééngezinswoning in halfopen bebouwing – Solterbosstraat.
Het
college
van
burgemeester
en
schepenen
levert de
voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het slopen van bijgebouwen en het verbouwen en uitbreiden
van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing.
16. Omgeving – het bouwen van een appartementsgebouw van 24 entiteiten

met

ondergrondse

parkeergarage

–

Oude

Baan.

Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een appartementsgebouw met 24 entiteiten
met ondergrondse parkeergarage aan Comfort Building BVBA en JARACO NV.
17. Omgeving – het slopen van gebouwen en constructies en het bouwen van

een appartementsgebouw met 18
parkeergarage – Koningin Astridlaan.

entiteiten

met

ondergrondse

Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het slopen van gebouwen en constructies en het bouwen van
een appartementsgebouw met 18 entiteiten met ondergrondse parkeergarage aan Comfort
Building BVBA en JARACO NV.
18. Omgeving – Mobiliteit – Ontsluiting Oude Baan – Verloren Kost.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde
scenario's.
19. Opmaak dossier voor aanvraag omgevingsvergunning voor de plaatsing

van bureelcontainers aan de werkhal. Herroeping beslissing 30 maart 2020.
Goedkeuring verreking 1 – Ontwerper uitbreiding Werkhal met
kantoorruimte.
De beslissing van het schepencollege van 30/03/2020, betreffende opmaak dossier voor
aanvraag omgevingsvergunning voor de plaatsing van bureelcontainers aan de werkhal,
wordt herroepen wegens de vermelding van de verkeerde MJP.
20. Premie buitengebruik stellen stookolietank.
Kennis te nemen van de aanvraag voor het verkrijgen van een premie voor het
verwijderen van een bovengrondse stookolietank met een inhoud van 5.000 liter ter
plaatse Tweede Straat en akkoord te gaan met de uitbetaling van de premie aan dhr.
Gonnissen, Tweede Straat te 3680 Maaseik.
21. Goedkeuring bijkomende werken bij dossier Onderhoud en buitengewone

herstelling wegen en stoepen 2019.
Goedkeuring wordt verleend aan Verrekening 1 voor de bijkomende werken van de
opdracht “Onderhoud en buitengewone herstelling wegen en stoepen 2019” voor het
totaal bedrag in meer van € 166.011,17 incl. 21% btw.
22. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie

en Inburgering.
Het schepencollege gaat akkoord met de overeenkomst tussen het stadsbestuur en het
Agentschap Integratie & Inburgering voor de periode 2020 - 2025.

