Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 20 april 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 14/04/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 14/04/2020, 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. Levering

van benzine voor de gemeentevoertuigen
tankkaartensyssteem – Verlenging 1. Gunning.

met

een

De opdracht “Levering van benzine voor de gemeentevoertuigen met een
tankkaartensysteem - Verlenging 1 (Levering van benzine voor de gemeentevoertuigen
met een tankkaartensysteem)” wordt gegund aan dezelfde leverancier, zijnde Total
Belgium nv, Etterbeek - Brussel, tegen een korting per liter van € 0,10040 incl. BTW op
de officiële prijzen (het bestelbedrag wordt beperkt tot € 24.200,00 incl. 21% btw voor de
totale opdracht).
4. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de levering en

plaatsing van zonnewering in het ACM. Vaststelling opdrachtsvoorwaarden,
raming en leverancierslijst. Besluit.
Het bestek en de raming voor de opdracht “Zonwering ACM” 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 € 13.000,00 incl. 21% btw.
5. Overheidsopdracht

bij wijze van onderhandelingsprocedure
zonder
voorafgaande bekendmaking voor ondersteuning dienst omgeving. Gunning
en lastvoorwaarden. Besluit.
Het bestek en de raming voor de opdracht “ondersteuning bij de Gemeentelijke Dienst
Omgeving” 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 € 34.485,00 incl. 21% btw.

6. Samenaankoop strooizout normaal gebruik 2019-2020 : verlenging contract

met Eurosalt tot 31/12/2020 –meerkost stockage. Goedkeuring. Besluit.

De opdracht voor de levering van chemische smeltmiddelen bestemd voor de
gladheidbestrijding op de wegen beheerd door de stad, gegund aan Eurosalt
handelsmaatschappĳ BV, MOERDIJK tegen de prijs van € 11.245,74 incl. 21% btw. te
verlengen tot het einde van het jaar.
Het bestuur kiest voor tijdelijke stockage bij de opdrachtnemer. De meerkosten voor de
stockage bedragen € 3.234,81 incl. btw.
7. Bezwaarschrift 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 college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift
tegen de aanslag in het kohier inzake de belasting op de gebouwen en de
woningen die opgenomen zijn in het register van leegstand voor het
aanslagjaar 2018 ontvankelijk en gegrond.
8. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren aan.
9. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
10. Maatregelen ikv uitbraak coronavirus – opheffing van tijdelijke werkloosheid

wegens overmacht voor bepaalde contractuele personeelsleden.
Het college bekrachtigt het besluit d.d. 14/04/2020 van de algemeen directeur waarin
wordt overgegaan tot de opheffing van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor
de volgende personeelsleden van de stad Maaseik, waardoor zij opnieuw worden
geactiveerd vanaf 14/04/2020:
11. Tijdelijke aanpassing thuiswerk.
Het college bekrachtigt de besluiten van de algemeen directeur d.d. 13/03/2020 en
06/04/2020 over de tijdelijke aanpassing/uitbreiding van het reglement over thuiswerk.
12. Verlenging wervingsreserve dossierbeheerder sportdienst.
Het college verlengt de wervingsreserve voor de functie van dossierbeheerder sportdienst
met één jaar met ingang vanaf 01/05/2020 tot en met 30/04/2021.
13. Aangenomen protesten na vaststeling parkeerwachter in de periode van

18.02.2020 tem 10.03.2020.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van aanvaarde
protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 18 februari 2020 tot en met 10
maart 2020.
14. Bezwaarschrift parkeerretributie aanslagjaar 2020.

Het bezwaarschrift tegen de parkeerretributie voor het aanslagjaar 2020 ontvankelijk,
doch ongegrond te verklaren.
15. Werkingssubsidies erkende verenigingen Stedelijke Cultuurraad Maaseik

2020.
Conform het reglement van de Stedelijke Cultuurraad Maaseik werd op basis van de
ingestuurde werkingsverslagen van het werkjaar 2019 de verdeling van de
werkingssubsidies voor de erkende verenigingen opgemaakt. Dit komt neer op een totaal
bedrag van €18.096,54.
16. Aktename melding het bouwen van een terrasoverkapping Drie-Eikenstraat.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend voor de het plaatsen van een
terrasoverkapping tegen de achtergevel van de woning Drie-Eikenstraat.
17. Omgevingsvergunning – Verkaveling Voorshoventerweg – 6 loten halfopen

bebouwing + sloop woning.
Het college van burgemeester en schepenen WEIGERT de aanvraag voor de
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 6 loten halfopen bebouwing
en bijhorende stedenbouwkundige handelingen namelijk het slopen van een woning
gelegen aan de Voorshoventerweg.
18. Omgevingsvergunning – Het slopen van een achterbouw en uitbreiden van

een woning in halfopen bebouwing – Diestersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het slopen van een achterbouw en uitbreiden van een woning
in halfopen bebouwing.
19. Omgeving – het uitbreiden van een woning door het bouwen van een

veranda – Dekenskamp.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het uitbreiden van een woning door het bouwen van een
veranda.
20. Omgeving - het regulariseren van een garage, een zwembad, een tuinhuis,

een overdekt terras, een overkapping
ééngezinswoning – Langerenstraat.

en

verharding

rond

de

Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke omgevingsvergunning
af voor het regulariseren van een garage, een zwembad, een tuinhuis, een overdekt terras,
een overkapping en verharding rond de ééngezinswoning.
21. Omgeving – Opname gebouw in open bebouwing, gelegen Bergervenstraat

in het vergunningenregister van de stad Maaseik.
Het gebouw zoals weergegeven op de kadastrale schets van 1905, met uitzondering van
de uitbreidingen ter hoogte van de achter- rechterzij- en linkerzijgevel , gelegen
Bergervenstraat wordt opgenomen in het vergunningenregister van de Stad Maaseik als
zijnde geacht vergund opgericht vóór 22 april 1962.

22. Omgeving – Mobiliteit – Vervoerregio: feedback draft OV-plan 2021.
Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij de opmerkingen en vragen
van de administratie.
23. Omgeving – ontwikkeling verkaveling Bospoort – vragen ontwikkelaar mbt

parkzone.
Akkoord met aanpassing van de materialisatie van het aan te leggen openbaar domein.
Na aanpassing van het bestek en lastenboek het dossier opnieuw voor te leggen aan de
gemeenteraad van de stad Maaseik.
24. Recht van opstal Watersportclub

Aldeneikerplas

Maaseik.

Naleving

voorwaarden.
Kennis te nemen van het overleg met de WAP.
25. Herinrichting Goyenspad. Goedkeuring gunning.
De opdracht “Herinrichting Goyenspad” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Hoogmartens Wegenbouw nv,
Opglabbeek, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 67.530,46 incl. 21% btw.
26. Mgr.

Koningsstraat Bleumerstraat
Goedkeuring verrekening 1.

Veiligheidscoördinatie

Uivoering.

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Mgr. Koningsstraat
Bleumerstraat Veiligheidscoördinatie Uitvoering” voor het totaal bedrag in meer van
€ 1.377,00 incl. btw.
27. Glasvezelverbinding Scholengemeenschap Mosa-RT – aansluitkosten

Fluvius.
Akkoord met de realisatie van een coaxkabelverbinding door Fluvius in de
Scholengemeenschap Mosa-RT, Weertersteenweg 135, 3680 Maaseik.Dit besluit kadert
in de prefinanciering van de facturen voor onderwijsinstellingen op het grondgebied
Maaseik, waarbij de stad Maaseik als eerste contact optreedt naar Fluvius toe.
28. Premie buiten gebruik stellen stookolietank.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het opvullen van een ondergrondse
stookolietank met een inhoud van 3.300 liter ter plaatse Oude Baan en akkoord te gaan met
de uitbetaling van 100 euro.
29. Goedkeuring premie kernwinkelgebied, Bosstraat.
Rekening houdend met het aanvraagdossier en de bijgevoegde stukken gaat de Stad
Maaseik akkoord om aan de eigenaar van het handelspand, gelegen te Bosstraat te
Maaseik een premie toe te kennen van € 10 000,00 voor gevelrenovatiewerken aan het
handelspand en aanpassingswerken aan het interieur 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.

30. Goedkeuring premie kernwinkelgebied, Markt.
Rekening houdend met het aanvraagdossier en de bijgevoegde stukken gaat de Stad
Maaseik akkoord om aan respectievelijk eigenaar en uitbater van het handelspand,
gelegen te Markt te Maaseik een premie toe te kennen van € 9112,45 voor
gevelrenovatiewerken aan het handelspand en aanpassingswerken aan het interieur 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.

