Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 18 november 2019
__________________________________________________________________________________

1. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.

2. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de aanpassing
verlenging bestaand pad Kloosterbempden. Gunning.
De opdracht “aanpassing verlenging bestaand pad Kloosterbempden” wordt gegund aan
de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Beuten Ronny
BVBA, Eindestraat 137 te 3650 Dilsen-Stokkem, tegen het nagerekende offertebedrag
van € 15.760,00 excl. btw of € 19.069,60 incl. 21% btw.

3. Raamcontract aankoop verkeersborden. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Het bestek met nr. 2019/183 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor
levering van verkeersborden en toebehoren 2020-2023”, 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 € 40.000,00 excl. btw of € 48.400,00 incl. 21% btw.

4. Raamovereenkomst voor aankoop boeken bibliotheek 2020-2023. Gunning.
De opdracht “Raamovereenkomst voor aankoop boeken bibliotheek 2020-2023” wordt
gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Van Venckenray - Deckers, Bosstraat 16 te 3680
Maaseik, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

5. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 12/11/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 12/11/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

6. Opdrachthoudende vereniging Limburg.net. Algemene vergadering van
donderdag 19 december 2019 om 18 uur. Goedkeuren agenda en in te nemen
standpunt.
Dossier wordt op de agenda voor de gemeenteraad op 17/12/2019 geplaatst.

7. Evaluaties jobstudenten 2019 binnen de verschillende stadsdiensten.
Het college neemt kennis van de evaluaties van de jobstudenten die gedurende de
maanden juli, augustus, september 2019 werden tewerkgesteld.

8. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister. Goedkeuring.

Het college beslist om twee personen te schrappen uit het vreemdelingenregister.
9. Maaseyck on Ice van 4 dec 2019 tot 5 jan 2020.
Het college geeft goedkeuring aan Gastrimon bvba, voor de tijdelijke inrichting en
uitbating van Maaseyck on Ice, van 20 november 2019 tot 14 januari 2020, inclusief open afbouw, op het binnenplein van de Markt, mits voorwaarden.
10. Maaseik Klinkt op 2020.
Het college gaat akkoord om bij het begin van het nieuwe jaar met haar burgers te klinken
op het nieuwe jaar en hen uit te nodigen op een burgerreceptie op 5 januari 2020 van
11.00 uur tot 12.00 uur op de Markt. Op de receptie wordt een ruim assortiment
aangeboden: warme choco, Glühwein, jenever en soep. De dranken worden aangeboden
in 100% afbreekbaar materiaal.
11. Reclameborden voorstelling 14 december 2019.
Het college geeft toelating aan Marcel van Loenen, Hoffman Outdoor Media B.V. voor het
plaatsen van tijdelijke reclameborden langs gemeentewegen ter promotie van 'Rapalje',
een voorstelling die op 14 december 2019 in het cultuurcentrum Achterolmen getoond
wordt, mits voorwaarden.

12. Kennisname dossier van een inwoner.
Het college neemt kennis van deze situatie.

13. Belasting parkeren vaststelling kohier aanslagjaar 2019 (periode 01.10.2019

tot en met 31.10.2019).
Het kohier inzake de belasting voor het betalend parkeren, parkeerkaarten en blauwe
schijf, van de periode 1 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2019, vast te stellen en
uitvoerbaar te verklaren voor het bedrag van 1440,00 euro.

14. Jaarlijkse betoelaging sportclubs.
Principieel akkoord te gaan met de toekenning van de subsidies aan de
sportverenigingen.
De toekenning van deze subsidies aan plaatselijke sportclubs voor goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad, dd 16-12-2019.

15. Regularisatie wedde personeelslid.
Het college neemt kennis van de ten onrechte uitgekeerde bezoldiging jegens een
personeelslid.

16. Ondertekening overeenkomst Bieblo voor openbare bibliotheken.
Het college gaat akkoord met de ondertekening van de overeenkomst Bieblo voor de
bibliotheek van Maaseik. Het college gaat akkoord met de ondertekening van de
overeenkomst Bieblo voor de bibliotheek van Maaseik.

– opname in het vergunningenregister stad Maaseik –
Neeroeterenstraat.

17. Omgeving

Het gebouw in open bebouwing tegen de rechter perceelgrens, gelegen
Neeroeterenstraat, met uitzondering de aanbouw tegen de achtergevel, wordt
opgenomen in het vergunningenregister als zijnde geacht vergund zoals
weergegeven op de kadastrale schets van 1963.
18. Omgeving – het slopen van bijgebouwen en het regulariseren en verbouwen
van een ééngezinswoning – Neeroeterenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
slopen van bijgebouwen en het regulariseren en verbouwen van een ééngezinswoning.

19. Omgevingsvergunning – Vrijgave verkaveling 874.2/2019/004.
Het college van burgemeester en schepenen levert hierbij het attest van vrijgave van
verkaveling 874.2/2019/004 af conform artikel 4.2.16§2 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.

20. Omgevingsvergunning – Bijstelling verkaveling 874.2/2014/020 – lot 2 –
Aldeneikerweg.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning voor het bijstellen van
lot 2 van de verkaveling 874.2/2014/020 af aan de aanvrager voor het uitbreiden van de
bebouwbare oppervlakte in functie van een overdekt terras.

21. Omgevingsvergunning – Het bouwen van een ééngezinswoning – Achter
het Kerkhof.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing.

22. Omgeving – Opname gebouw in open bebouwing – Waterlozeweg.
Het gebouw in open bebouwing, gelegen Waterlozeweg, uitgezonderd het afdak,
geplaatst tegen de achtergevel van de woning, wordt opgenomen in het
vergunningenregister als zijnde geacht vergund zoals weergegeven op de
kadastrale schets van 1873.
23. Omgeving – Verdeling – Percelen 2 D 1199K en 1190G achterliggend van
Waterlozeweg.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling.
Er zijn verder geen bemerkingen op dit verdelingsplan.
24. Omgevingsvergunning verbouwen en renoveren van een huisvesting van

een verblijfsopvang voor minderjarigen met een verstandelijke beperking
Capucienenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor verbouwen en renoveren van een huisvesting van een
verblijfsopvang voor minderjarigen met een verstandelijke beperking aan Ann Willen
namens KONINKLIJK ONDERSTEUNINGSCENTRUM TER ENGELEN TEVONA VZW.

25. Omgevingsvergunning de regularisatie van
milieuvergunning klasse 3 Weertersteenweg.

een

reclamezuil

en

Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke omgevingsvergunning
af voor Regularisatie reclamezuil en milieuvergunning klasse 3 aan ZHAO BVBA.

26. Gratis grondafstand bij een omgevingsaanvraag.
Akkoord te gaan om in de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning, met
uitzondering van het bekomen van een omgevingsvergunning tot verkavelen van gronden,
geen gratis grondafstand te vragen.

27. Omgevingsvergunning – Vrijgave verkaveling 874.2/2019/001.
Het college van burgemeester en schepenen levert hierbij het attest van vrijgave van
verkaveling 874.2/2019/001 af conform artikel 4.2.16§2 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.

28. Omgeving – Verdeling – Kasteelstraat Afd 3, Sectie C, nummers 440K en
440L.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling.
Er zijn verder geen bemerkingen op dit verdelingsplan.

29. Omgeving – Verkaveling – PV van verval verkaveling 874.2/220 – Fortstraat.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verval van de
omgevingsvergunning van verkaveling 874.2/220 loten 1 en 3, gelegen Fortstraat.

30. Omgeving – Leegstand – Schrappingsaanvraag – Vullerstraat.
Het pand gelegen Vullerstraat te Maaseik wordt niet geschrapt uit het register van de
leegstaande woningen.

31. Omgeving – Leegstand – Materiële missing – Neeroeterenstraat.
De aanslag die gevestigd werd op het pand gelegen Neeroeterenstraat te Maaseik wordt
oninbaar geplaatst voor het aanslagjaar 2018 vanwege een materiële missing. De heer
Coenen Luc wordt als zakelijk gerechtigde opgenomen in het register van de leegstaande
woningen.

32. Omgevingsvergunning – Het kappen van 4 canadabomen – Gremelsloweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het kappen van 4 canadabomen.

33. Ondergronds leggen van het laagspanningsnet in de Parkstraat n.a.v. de
aanleg van riolering.
Het College gaat akkoord met het ondergronds leggen van het laagspanningsnet in de
Parkstraat waarvan de kostprijs €6.367,29 bedraagt.

34. Opmaak beheersplannen beschermde monumenten binnen stad Maaseik –
GOEDKEURING VERREKENING 2 – RESTAURATIE EN DRINGENDE
ONDERHOUDSWERKEN NEERMOLEN NEEROETEREN.
De bespreking van dit dossier wordt verplaatst naar de vergadering van het college op
02/12/2019.

35. Opmaak beheersplannen beschermde monumenten binnen stad Maaseik –
GOEDKEURING VERREKENING 1 – Restauratie en dringende
onderhoudswerken Kerkmuur Bosbessenplein Opoeteren.

De bespreking van dit dossier wordt verplaatst naar de vergadering van het college op
02/12/2019.

36. Sociale Economie. Onkruidbestrijding, manueel ruimen grachten en
onderhoud begraafplaatsen 2020, verlengbaar in 2021 en 2022.
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven
kandidaten.
Het bestek met nr. 2019/174 en de raming voor de opdracht “Sociale Economie.
Onkruidbestrijding, manueel ruimen grachten en onderhoud begraafplaatsen 2020,
verlengbaar in 2021 en 2022”, opgesteld door de Dienst Werken 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 € 124.066,08
excl. btw of € 150.119,97 incl. 21% btw.

37. Aanleg openbare verlichting langs de Parkstraat n.a.v. de aanleg riolering.
Het College gaat akkoord met de aanleg van nieuwe openbare verlichting in de Parkstraat
waarvan de kostprijs € 11.298,36 bedraagt.

38. Premie buiten gebruik stellen stookolietank ter plaatse Brugstraat te 3680
Maaseik.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het verwijderen van een ondergrondse
stookolietank met een inhoud van 5.000 liter ter plaatse Brugstraat 28 en akkoord te gaan
met de uitbetaling van de premie van 100 euro.

39. Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van
de melding ingediend door STAR GROUP nv voor het exploiteren van een
tijdelijke eventstructuur namelijk Eisbear Maaseik ter plaatse
Kloosterbempden.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door STAR GROUP nv met
inrichtingsnummer 20191105-0021 zijnde het tijdelijk exploiteren van een eventstructuur
namelijk Eisbear Maaseik. De tijdelijke inrichting is gelegen Kloosterbempden zn te 3680
Maaseik, kadastraal gekend: afd. 1, Sectie C nr. 37f omvattende volgende Vlaremrubrieken.

40. Premie buiten gebruik stellen stookolietank ter plaatse Scheffersweg te
3680 Maaseik.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het opvullen van een ondergrondse
stookolietank met een inhoud van 3.000 liter ter plaatse Scheffersweg en akkoord te gaan
met de uitbetaling van een premie van 100 euro.

41. Goedkeuring premie kernwinkelgebied Maryvo, Bosstraat, Maaseik.
Rekening houdend met het aanvraagdossier en de bijgevoegde stukken, welke integraal
deel uitmaken van dit besluit, gaat de Stad Maaseik akkoord om een subsidie toe te
kennen van € 10 000,00 voor aanpassingswerken aan de gevel 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.

42. Nieuwe formule voor de jaarlijkse lentematinee voor senioren.
Het college keurt de nieuwe formule voor de jaarlijkse lentematinee goed en geeft
opdracht aan de sociale dienst en de dienst thuiszorg & ouderen om de lentematinee
volgens deze formule te organiseren op 6 mei 2020.

43. Goedkeuring organisatie extra dorpsrestaurant 27-12-2019.
Het college keurt de organisatie van een extra dorpsrestaurant met spek en eieren op
27/12/2019 goed. Het extra dorpsrestaurant zal plaatsvinden in ontmoetingshuis De Riet
in Opoeteren.

44. Vervangingsregeling algemeen directeur.
Het college van burgemeester en schepenen erkent drie personeelsleden om als
waarnemend algemeen directeur aangeduid te worden.

