Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 21 oktober 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 14/10/2019.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 14/10/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

2. Openstelling outreachend integratiewerker via verkorte procedure.
Het college stelt de functie van voltijds contractueel outreachend integratiewerker (B1B3) open via een verkorte procedure.

3. Kennisgeving resultaat gemeenschapswacht-vaststeller.
Het college neemt kennis van het voorliggend resultaat van het gestructureerd interview
d.d. 01/10/2019 voor de functie van deeltijds (19u./38u.) contractueel
gemeenschapswacht-vaststeller (C1-C3).

4. Kennisgeving resultaat coördinator integratie.
Het college neemt kennis van het voorliggend resultaat en bijgevolg wordt de
selectieprocedure voor de functie van coördinator integratie zonder gevolg beëindigd.

5. Samenwerkingsovereenkomst Kinrooi-Maaseik architect/ruimtelijk planner.
Het college keurt de modaliteiten, zoals vermeld in de samenwerkingsovereenkomst
tussen de gemeente Kinrooi en de stad Maaseik, met betrekking tot het uitlenen van
gemeenschappelijk architect/ruimtelijk planner goed.

6. Multifunctionele werktuigdrager. Kennisgeving voorlopige oplevering.
Besluit.
Goedkeuring wordt verleend aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering dd
11/10/2019, opgesteld door de dienst werken.

7. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de
raamovereenkomst levering van bloemen en kransen 2020-2021. Goedkeuring
lastvoorwaarden, raming en leverancierslijst. Besluit.
Het bestek met nr. 2019/152 en de raming voor de opdracht “raamovereenkomst levering
van bloemen en kransen 2020-2021”, 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.

8. Fiscaal verhaal Proximus NV t/Stad Maaseik. Aanstellen raadsman.

Meester Konstantijn Roelandt van advocatenkantoor Lawstone Advocaten,
met kantoor te 2221 Heist-op-den-Berg, Dorpsstraat 91 aan te stellen als
raadsman van de stad Maaseik ten einde haar belangen te verdedigen in de
procedure zoals hoger omschreven.

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

10. Samenaankoop

Strooizout

normaal

gebruik

2019-2020-

Goedkeuring

Gunning. Besluit.
De opdracht via Samenaankoop van Fluvius voor 'Strooizout normaal gebruik 2019-2020”
wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de
prijs), zijnde Eurosalt handelsmaatschappĳ BV, Plaza 6 te NL-4782 SK MOERDIJK, tegen
het nagerekende offertebedrag van € 9.294,00 excl. btw of € 11.245,74 incl. 21% btw.

11. Hoger beroep instellen in de zaak Proximus NV t/Stad Maaseik aj 2015 en

aanstellen raadsman.

Meester Konstantijn Roelandt van het advocatenkantoor Lawstone
Advocaten, met kantoor te 2221 Heist-op-den-Berg, Dorpsstraat 91 wordt
beopdracht om hoger beroep in te stellen tegen het tussengekomen vonnis
dd. 29 augustus 2019 van de rechtbank van eerste aanleg Limburg te Hasselt
inzake Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning
Albert II-laan 27 tegen stad Maaseik.
12. Tussenkomst vervangen 4 vensterglazen Borg Neeroeteren.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de tussenkomst in de
kosten voor het vervangen van de 4 vensterglazen voor een bedrag van €1054,44 incl.
BTW.
13. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister. Goedkeuring.
Het college beslist om vier personen te schrappen uit het vreemdelingenregister.

14. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister. Goedkeuring.
Het college beslist om twee personen te schrappen uit het vreemdelingenregister.
15. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een persoon te schrappen uit het bevolkingsregister.
16. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren.
17. Columbariumconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een een 30-jarige columbariumconcessie op de
begraafplaats te Neeroeteren.

18. Omgeving – het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing –

Kinrooiersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing.

19. Omgevingsvergunning – PV van verval verkaveling 874.2/532 – Waterlozeweg.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verval van de
omgevingsvergunning van verkaveling 874.2/532 lot 2, gelegen Waterlozeweg.

20. Omgeving – het slopen van een tuinhuis en hondenhok. Het uitbreiden van
de bestaande ééngezinswoning met een veranda en het regulariseren van
de verharding in de voortuin – Schoolstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
slopen van een tuinhuis en hondenhok. Het uitbreiden van de bestaande ééngezinswoning
met een veranda en het regulariseren van de verharding in de voortuin.

21. Omgeving
–
opname
gebouw
(voormalig
vergunningenregister van Maaseik – Weg naar As.

klooster)

in

het

Het gebouw (voormalig klooster), welke is opgericht tegen de huidige site van de
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Kornuit, op het perceel Weg naar As op te
nemen in het vergunningenregister van de Stad Maaseik als geacht vergund. We
kunnen er vanuit gaan dat het gebouw zoals hierboven omschreven opgericht
werd voor 22 april 1962 en derhalve opgenomen kan worden in het
vergunningenregister van de stad Maaseik.
22. Omgevingsvergunning
Langerenstraatn.

–

PV

van

verval

verkaveling

874.2/445

–

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verval van de
omgevingsvergunning van verkaveling 874.2/445 lot 2, gelegen Langerenstraat.

23. Omgeving – voor het bouwen van 4 ééngezinswoningen met carport in
halfopen bebouwing – Olmenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
bouwen van 4 ééngezinswoningen met carport in halfopen bebouwing.

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

25. Premie buiten gebruik stellen stookolietank Zandbergerstraat.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het opvullen van een ondergrondse
stookolietanks van 5.000 liter en akkoord te gaan met de uitbetaling van een premie van
100 euro.

26. Buurtactiviteit Meijldersweg, Spreeuwerstraat. Waterlozeweg (gedeelte).

Het college gaat akkoord met de toekenning van de subsidie van €250 aan de
organisatoren van de buurtactiviteit van de Meijldersweg, Spreeuwerstraat en een
gedeelte van de Waterlozeweg.

27. Straatbarbecue Driepaalweg.
Het college gaat akkoord met de toekenning van de subsidie van €125 aan de
organisatoren van de barbecue van de Driepaalweg

28. Jaarlijks buurtfeest met barbecue, Heikantweg, Heiweg, Winkeldijk.
Het college gaat akkoord met de toekenning van de subsidie van €116,61 aan de
organisatoren van het buurtfeest met barbecue voor de bewoners van de Heikantweg,
Heiweg en Winkeldijk.
29. Kennisgeving subsidieaanvraag lokaal netwerk voor personen in armoede.
Het CBS neemt kennis van het digitaal indienen van de subsidieaanvraag in het kader
van het oprichten van een lokaal netwerk voor personen in armoede.
30. Sfeerverlichting 2019. Gunning. Besluit.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
9 oktober 2019,
opgesteld
door
de
Aankoopdienst.
31. Organisatie jaarlijkse inspiratiemiddag voor senioren.
Het college keurt de organisatie van de jaarlijkse inspiratiemiddag voor senioren goed.

