Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 19 augustus 2019
_________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 09/08/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester
en schepenen, d.d. 09/08/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te
publiceren op het digitale loket.

2. Definitieve agenda gemeenteraad 2 september 2019.
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
september 2019 om te beraadslagen over de agenda.

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

4. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de opdracht voor site
surveys vernieuwing WiFi infrastructuur voor Achterolmen, Academie voor
Kunsten, woonzorgcentrum en bibliotheek. Vaststelling raming,
lastvoorwaarden en leverancierslijst. Besluit.
De opdracht voor "Site Surveys vernieuwing WiFi infrastructuur voor Achterolmen,
Academie voor Kunsten, woonzorgcentrum en Bibliotheek" wordt opgestart.

5. Raamovereenkomst voor levering bevestigingsmaterialen, oliën, vetten,
reinigingsmiddelen. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te
nodigen firma’s.
Het bestek en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor levering
bevestigingsmaterialen, oliën, vetten, reinigingsmiddelen” 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
€ 101.640,00 incl. 21% btw.

6. Prijssubsidieovereenkomst september – december 2019 stad – AGB
Infrastructuur. Verwijzing naar gemeenteraad.
Het college keurt het aangepaste prijssubsidiereglement met bijhorende
prijsfactoren ten voordele van het AGB Infrastructuur principieel goed;
7. Borgstelling leningen MAREC 2019. Goedkeuring.
Het college keurt de solidaire borgstelling ten opzichte van Belfius Bank met wie
Marec DV de kredietovereenkomst af zal sluiten dit ten belope van 400.000 euro,
zijnde 50% van de lening van 800.000 euro, principieel goed.
Het college keurt de solidaire borgstelling ten opzichte van Belfius Bank met wie
Marec DV de kredietovereenkomst af zal sluiten dit ten belope van 270.000 euro,
zijnde 50% van de lening van 540.000 euro, principieel goed.
8. Betaling voorschotten ZMK. Goedkeuring.
Akkoord.
9. Buurtfeest H. Wammesstraat 14 september 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van een straatfeest in de H.
Wammesstraat te Maaseik op zaterdag 14 september 2019 van 12.00 tot 24.00
uur onder de volgende voorwaarden:




het produceren van muziek, al dan niet elektronisch versterkt, wordt
toegestaan tot 24.00 uur. Er wordt een maximaal geluidsniveau toegelaten
van 95dB(A)Laeq.15min, op voorwaarde dat de geluidssterkte gemeten en
visueel weergegeven wordt.
bij openbare evenementen moet een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid met voldoende waarborgen en dekkingen worden
afgesloten en de polis moet voorgelegd aan de cel evenementen.

10. Party Island op vrijdag 6 september 2019.
Het college geeft goedkeuring aan Crew 4U voor de organisatie van Party Island,
een muziekactiviteit op vrijdag 6 september 2019 op het terras van Fabulous
Island, mits voorwaarden. Onder andere enkel indien positief advies door de
politie wordt gegeven.

11. Aldeneikerkermis 6 tot 8 september 2019.
Het college geeft toelating aan het Aldeneiker Feestcomité vzw voor de
organisatie van de jaarlijkse Aldeneikerkermis op 6,7 en 8 september 2019, mits
voorwaarden.
12. Spaghettifeest Sjruur Live 25 augustus 2019.
Het college geeft toelating aan Sjruur Live voor de organisatie van een
spaghettifeest op zondag 25 augustus 2019, deels op openbaar domein, indien
voldaan wordt aan voorwaarden.

13. Goedkeuring Nationaal Park Hoge Kempen, Masterplan ’20 – ‘40.
Het schepencollege van Maaseik zal vanaf 2020 jaarlijks een subsidie toekennen
aan het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw voor het Nationaal Park
Bureau ten belope van 13.500 euro.
14. Engerhoven Uitbreiding van woonwagenterrein
kavels/Dienstgebouw. Goedkeuring eindafrekening.

deel

individuele

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht
“Engerhoven
Uitbreiding
van
woonwagenterrein
deel
individuele
kavels/Dienstgebouw”, opgesteld door Architecten Roex Goyens, waaruit blijkt
dat de werken een eindtotaal bereikten van € 844.744,87 incl. BTW.

15. Premie voor buitengebruik stellen stookolietank BVBA Pieëters.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het verwijderen van een
bovengrondse stookolietank van 5.000 liter en akkoord te gaan met de uitbetaling
van de premie van 100 euro aan BVBA Pieëters.

16. Omgeving – mobiliteit - verkeersspiegel Ziepstraat x Broekziepenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het plaatsen van
een verkeersspiegel op het kruispunt van de Broekziepenstraat met de Ziepstraat.

17. Ter
kennisgeving
beslissing
van
de
deputatie
i.v.m.
een
omgevingsvergunning – het bouwen van één pluimveestal met bijhorende
loods en bureau en het uitbreiden van de erfverhardingen – Nielerlochsstraat.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van
de deputatie van 2019-07-18, waarbij een omgevingsvergunning werd verleend,
voor het project, te 3630 Maaseik, ter plaatse Nielerlochsstraat zijnde het bouwen
van één pluimveestal met bijhorende loods en bureau en het uitbreiden van de
erfverhardingen.
18. Advies aan deputatie naar aanleiding van beroepsprocedure regulariseren
naar gebouw met 2 woongelegenheden.
De voorliggende aanvraag wordt ONGUNSTIG geadviseerd.

19. Weigering deputatie van de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door
FERTIMASS bvba voor het project ‘afschaffen van de differentiatie in de
dierlijke mest’. Ter kennisgeving.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van
de deputatie d.d. 25-07-2019 waarbij ze de omgevingsvergunningsaanvraag
ingediend door FERTIMASS BVBA, voor het project 'afschaffen van de
differentiatie in de dierlijke mest' weigert daar de verandering die men aanvraagt

via de gewone vergunningsprocedure dient aangevraagd te worden en niet via
een vereenvoudigde procedure.
20. Engerhoven. Algemeen kader inname standplaats Engerhoven.
Akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze:
- de nieuwe standplaatshouder krijgt een plan van de stad ter beschikking van
hun standplaats op schaal 1/100
- de standplaatshouder tekent op dit plan de grote van zijn woonwagen
(contourtekening) in en geeft ook aan wat hij verder op de standplaats wil
plaatsen (tuinhuis, carport, aanbouw, ...)
- de afstanden van de woonwagen tot aan de perceelsgrens wordt aangegeven
- op het plan wordt ook aangeven welk deel hij van de standplaats wil verharden
en welk deel onverhard blijft
- van de wagen zelf wordt een plan gemaakt van alle aanzichten met de opgave
van de juiste maten
- het situeringsplan wordt nagekeken door de dienst omgeving en nadien
teruggekoppeld met de aanvrager
21. Aangenomen protesten na vaststelling parkeerwachter in de periode van
03.01.2019 tel 13.08.2019.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van
aanvaarde protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 3 januari
2019 tot en met 30 juli 2019.

