Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 21 januari 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 13/01/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 13/01/2020, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.
2. Openstelling diensthoofd dienst werken.
Het college stelt de functie van voltijds statutair diensthoofd dienst werken (A4a-A4b) open
met aanleg van een wervingsreserve.
3. Vrijwillig ontslag en vaststelling datum uitdiensttreding/dienstverlating van

diensthoofd Financiën.
Het college neemt kennis van de vrijwillige ontslagname van statutair diensthoofd
financiën en stelt de datum vast van uitdiensttreding ofwel effectieve dienstverlating, met
ingang van 01/03/2020.
4. Ontslagname dossierbeheerder P&O.
Het college neemt kennis van de ontslagname van een voltijds contractueel
dossierbeheerder binnen de dienst Personeel & Organisatie, waarbij de opzegtermijn ten
belope van 7 weken, een aanvang neemt op 13/01/2020 en duurt tot en met 01/03/2020.
5. Kennisname resultaat openstelling diensthoofd omgeving.
Het college neemt kennis van het voorliggend resultaat waarbij de selectieprocedure voor
de functie van diensthoofd omgeving zonder gevolg wordt beëindigd.
6. Kennisname resultaat aanleg wervingsreserve deskundige milieu.
Het college neemt kennis van het voorliggend resultaat waarbij de selectieprocedure voor
de functie van diensthoofd milieu zonder gevolg wordt beëindigd.
7. Openstelling diensthoofd financiën.
Het college stelt de functie van voltijds statutair diensthoofd financiën (A1a-A3a) open met
aanleg van een wervingsreserve.
8. Verlenging tewerkstelling parkeerwachter (vervanging).
Het college stelt iemand aan voor een bepaalde duur van 01/03/2020 tot en met
30/06/2020 als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel parkeerwachter binnen de dienst
parkeren, in weddeniveau D met weddeschaal D2, ter vervanging afwezig ingevolge
volledige schorsing van haar arbeidsovereenkomst als parkeerwachter.
9. Mandaten Stad dienstjaren 2019 en 2020 lijst goedgekeurde facturen.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.

10. Overheidsopdracht

bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor ‘levering van brandstoffen voor gebouwen
en voertuigen 2020. Gunning. Besluit.
De opdracht “levering van brandstoffen voor gebouwen en voertuigen 2020” wordt gegund
aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Tilmans-Pouls
& zoon, Koningin Astridlaan 1 te 3680 Maaseik, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte
van deze inschrijver, zijnde voor:
-Gasolie gebouwen tegen een korting van € 0,070 incl. BTw op de officiele prijzen;
-Mazout voertuigen tegen een korting van € 0,070 incl. BTw op de officiele prijzen;
-Diesel voertuigen tegen een korting van € 0,200 incl. BTw op de officiele prijzen.

11. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de inspectie, nazicht

en onderhoud bliksembeveiliging. Vaststelling opdrachtvoorwaarden, raming
en leverancierslijst. Besluit.
Het bestek met nr. 2019/202 en de raming voor de opdracht “Inspectie, nazicht en
onderhoud bliksembeveiliging”, 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 € 8.800,00 excl.
btw. of € 10.648,00 incl. btw. voor de periode van 48 maanden.
12. Kennisname kostprijs grafconcessie andere gemeenten.
Het College neemt kennis van de kostprijs van de concessies en ontgravingen in de
verschillende gemeenten.
13. Van Eyckjaar 2020. Kalender activiteiten Maaseik. Kennisname.
Het college neemt kennis van de activiteitenkalender voor het 'Van Eyckjaar 2020' in
Maaseik.
14. Toelating Fondsenwerving WWF 2020.
Het college gaat akkoord met de fondsenverwervingsactiviteiten van WWF op het
openbaar domein onder de voorwaarden van het Handvest voor 'directe dialoog' voor het
jaar 2020 en legt geen bijkomende beperkingen op.
15. Weigering aanvraag omgevingsvergunning
ééngezinswoning - Leverenweg.
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Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag omgevingsvergunning om
de hierboven vermelde redenen voor het bouwen van een woning, op het perceel gelegen
Leverenweg.
16. Omgeving – Verdeling 2089 – Maaseikerlaan.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling.
17. Omgevingsvergunning – Het verwijderen van de brug over de Witbeek en het
verbouwen van een kantoor naar 8 appartementen - Plattenhofweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het verwijderen van de brug over de Witbeek en het
verbouwen van een kantoor naar 8 appartementen aan Ons Dak BV CVBA.
18. Omgeving – het verbouwen van een ééngezinswoning en het wijzigen van de
functie op kelderniveau van garage naar bureauruimte – Kempenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
verbouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing.

19. Omgevingsvergunning functiewijziging van de bestaande hoeve, de regularisatie
van een longeer- en buitenpiste, verharding en de nieuwbouw van een mestvaalt
Roosterbergstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor functiewijziging van de bestaande hoeve, de regularisatie van
een longeer- en buitenpiste, verharding en de nieuwbouw van een mestvaalt.
20. Omgevingsvergunning – Verkaveling – Bergerstraat.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag voor de
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 874.2/2019/013 voor 2 loten
halfopen bebouwing, 1 lot open bebouwing bestemd voor woningbouw en bijhorende
stedenbouwkundige handelingen nl. het slopen van een tijdelijke woning, het slopen van
een metalen garagebox en het slopen van een leegstaande woning. gelegen aan de
Bergerstraat.
21. Weigering van omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 woonentiteiten en 3
inpandige garages, Tweede Straat.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het
bouwen van 3 woonentiteiten en 3 inpandige garages, op het perceel gelegen tweede Straat.
22. Omgevingsvergunning voor uitbreiden van een woning, de regularisatie van een
garage, zwembad, verhardingen en houtopslag Heirweg.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor
de achterliggende klinkerverharding, de regularisatie van de aanleg van
verharding tussen het zwembad en de rechter perceelgrens en de regularisatie van de
houtopslag.
23. Omgevingsvergunning – Het wijzigen van de gevels ten opzichte van de vergunde
omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Spoorwegstraat .
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
wijzigen van de gevels ten opzichte van de vergunde omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning.
24. Omgeving – Mobiliteit – Signalisatie De Warre - Intrekking.
Het college van burgemeester en schepenen trekt het besluit dd. 29/04/2019 Mobiliteit –
Signalisatie De Warre in.
25. Omgevingsvergunning
Kinrooiersteenweg.
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Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor bouwen
van een woning in halfopen bebouwing.
26. Omgeving – Verdeling – Maaseikerlaan.
Het college gaat akkoord.
27. Omgeving – het verbouwen, uitbreiden en regulariseren van een winkelruimte met 4
appartementen – Neeroeterenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
verbouwen, uitbreiden en regulariseren van een winkelruimte met 4 appartementen.
28. Omgeving – Leegstand – Schrapping – Hepperstraat.
Het pand gelegen Hepperstraat te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande woningen.
29. Omgeving – het bouwen van 2 ééngezinswoning in halfopen bebouwing met carport
en 1 ééngezinswoning in open bebouwing met garage – Olmenweg.

Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
bouwen van 2 ééngezinswoning in halfopen bebouwing met carport en 1 ééngezinswoning
in open bebouwing met garage.
30. Omgeving – leegstand – Schrapping – Diestersteenweg.
Het pand gelegen Diestersteenweg te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande woningen.
31. Omgeving – het verbouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing en het
ophogen van het dak ter hoogte van de voorgevel – Willibrordusweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
renoveren van een ééngezinswoning in open bebouwing en het ophogen van het dak ter
hoogte van de voorgevel.
32. Boomgaardstraat. Aanpassen van hellingbaan en bestrating ter hoogte van
Minderbroederskerk.
Principieel akkoord te gaan met het alternatief zijnde: Aanpassen van hellingbaan en
bestrating ter hoogte van Minderbroederskerk in de Boomgaardstraat voor een bedrag
indicatief geraamd op € 33.000 excl. btw.
33. Naamgeving voor de wegenis gelegen aan de Aldeneikerweg in de projectzone
Bleumerveld fase 1. Voorstel namen Werkgroep documentatie.
Principieel akkoord te gaan de naam te geven aan de nog aan te leggen weg
Bleumerveld.
34. Premie buitengebruik stellen stookolietank, Kleine Kerkstraat.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het verwijderen van een ondergrondse
stookolietank met een inhoud van 3.000 liter ter plaatse Kleine Kerkstraat en akkoord te
gaan met de uitbetaling van een premie van 100 euro.
35. Aankoop gebroken beton en mengpuin 2020. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit
te nodigen firma’s.
De technische omschrijving met nr. 2020/001 en de raming voor de opdracht “Aankoop
gebroken beton en mengpuin 2020”, opgesteld door de Dienst Werken worden
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt € 29.590,00 excl. btw of € 35.803,90 incl. 21% btw.
36. Herinrichting Goyenspad. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het bestek met nr. 2019/093 en de raming voor de opdracht “Herinrichting Goyenspad”,
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 € 73.506,00 excl. btw of € 88.942,26 incl. 21% btw.
37. Nieuw ontwerp oud gemeentehuis Neeroeteren. Aanstellen architect.
De opdracht “Nieuw ontwerp oud gemeentehuis Neeroeteren” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Roex Goyens Architecten, Tugela 2 te 3650 Dilsen-Stokkem,
tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.
38. Inventariseren en beheren van de gemeentewegen – het openbaar domein.
Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

39. Raamcontract voor kleine aanleg- of herstellingswerken aan wegen, fietspaden en
voetpaden – werken uit te voeren op afroep. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit
te nodigen firma’s.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
40. Beplantingsplan Wurfelder Bosschen fase 1. Goedkeuring.
Het beplantingsplan Wurfelder Bosschen fase 1 zoals opgesteld door dhr. Jeroen Sleven
van Dienst Werken op 3 december 2019 goed te keuren. De werken worden uitgevoerd
door gebruik te maken van de waarborg die door de projectontwikkelaar is gesteld voor
het uitvoeren van deze werken.
41. Goedkeuring beheersreglement bedrijventerreinen Maaseik.
Het College keurt het beheersreglement voor de bedrijventerreinen Maaseik goed.
42. Bezwaarschrift parkeerbelasting aanslagjaar 2019.
Het bezwaarschrift tegen de parkeerbelasting voor het aanslagjaar 2019 wordt
ontvankelijk, doch ongegrond verklaard.
43. Bezwaarschrift parkeerbelasting aanslagjaar 2019.
Het bezwaarschrift tegen de parkeerbelasting voor het aanslagjaar 2019 wordt
ontvankelijk, doch ongegrond verklaard.
44. Aangenomen protesten na vaststelling parkeerwachter in de periode van
16.07.2019 tem 08.01.2020.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van aanvaarde
protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 16 juli 2019 tot en met 8
januari 2020.

