Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van
27 mei 2019
__________________________________________________________________________________

1. Goedkeuring financieel dossier – subsidies radicalisering Binnenlandse
Zaken 2015.
Het college geeft goedkeuring aan het financieel dossier ter verantwoording van de
subsidies van de FOD Binnenlandse Zaken voor de aanpak en preventie van radicalisering
in het jaar 2015.

2. Overheidsopdracht Levering koffie, aanverwante artikelen en machines.
Gunning.
De opdracht “Levering koffie, aanverwante artikelen en machines” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding)
bieders, zijnde:
* Perceel 1 (Koffie en aanverwante artikelen): Mokafina, Simon De Heuvellaan 2 te
2110 WIJNEGEM, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver
mits het verkrijgen van een visum. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde
voorwaarden als Perceel 1 (Koffie en aanverwante artikelen);
* Perceel 2 (Koffiemachines in bruikleen): Mokafina, Simon De Heuvellaan 2 te 2110
WIJNEGEM, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
Volgende opties kunnen later besteld worden: Aankoopprijs koffiezetapparaat,
Aankoopprijs Airpot Thermoskan. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde
voorwaarden als Perceel 2 (Koffiemachines in bruikleen).

3. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de aankoop van
Biometrische hardware- vernieuwing bestaande bioboxen (2st) voor dienst
burgerzaken. Gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Cipal Schaubroeck NV, Bell
Telephonelaan 2 D te 2440 Geel, tegen het nagerekende en verbeterde
inschrijvingsbedrag van € 9.444,44 excl. btw of € 11.427,77 incl. 21% btw . Het jaarlijks
onderhoud voor de 2 bioboxen bedraagt € 840,00 excl. btw of € 1.016,40 incl. btw.

4. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 27 mei 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

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

6. Bezwaar tegen de aanslag in de belasting voor het inzamelen en verwerken
van huishoudelijke afvalstoffen voor het aanslagjaar 2019.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift
tegen de aanslag in de belasting voor het inzamelen en verwerken van
huishoudelijke afvalstoffen voor het aanslagjaar 2019 ontvankelijk doch
ongegrond.
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10. Meerjarenplan kerkfabrieken – financiële inbreng stad (aangepast).
Het CBS gaat akkoord met de voorgestelde principes die de financiële inbreng van de
stad afbakenen in functie van de meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken en
de gewenste investeringen.

11. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 20/05/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 20/05/2018, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

12. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het vreemdelingenregister.

13. Uitvoeren actiepunten ikv GDPR zoals wachtwoordenbeleid, verscherpen
toegangs- en gebruikersrechten, beveiliging ICT apparatuur door encryptie.
Actiepunten, beschreven in dit besluit zullen uitgevoerd worden zoals gepland in de
voorgestelde periodes.
Dienst ICT zal voor een tijdige en duidelijke communicatie zorgen via Intranet of mail en
de medewerkers voldoende ondersteuning geven.

14. Openstelling deeltijds contractueel dossierbeheerder P & O via interne
personeelsmobiliteit.
Het college stelt de functie van deeltijds (19/38) contractueel dossierbeheerder P&O
(C1C3) open via interne personeelsmobiliteit.

15. Ontslag gemeenschapswacht-vaststeller.
Het college beslist om de arbeidsovereenkomst d.d. 24/09/2018 omwille van de
ongunstige evaluatie van de inloopperiode, te beëindigen met ingang van 27/05/2019,
waarbij haar opzeggingstermijn ten belope van 6 weken een aanvang neemt op
03/06/2019.

16. Ontslagname ingevolge pensioen.
Het college neemt kennis van het schrijven d.d. 16/05/2019 waarbij hij als voltijds
contractueel technieker (vervoer & garage) - vrachtwagenchauffeur binnen de dienst
werken, met ingang van 01/05/2020 zijn ontslag indient om op diezelfde datum zijn
rustpensioen te laten ingaan. Deze ontslagname ingevolge oppensioenstelling wordt
aanvaard met ingang van 01/05/2020.

17. Aanwerving jobstudenten stadsdiensten 2019.
Het college stelt jobstudenten aan binnen de verschillende stadsdiensten tijdens de
zomermaanden van 2019 voor een bepaalde duur in weddenniveau E.

18. Aangenomen protesten na vaststelling parkeerwachter in de periode
van 23.10.2018 tem 16.05.2019.

Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de lijst van aanvaarde
protesten betreft parkeervaststellingen voor de periode van 23 oktober 2018 tot en met 16
mei 2019.

19. Gaas aan de Maas 21 september 2019 Wurfeld.
Het college geeft geen toelating aan KSA Roodkapjes Maaseik, voor de organisatie Gaas
aan de Maas, een muziekactiviteit op zaterdag 21 september 2019 in een tent op
eigendom van de stad langs de Kapelweg, mits voorwaarden.

20. Wijkbarbecue Wurfelder Bosschen 2019.
Het college geeft toelating aan de heer Kurt Fincken, namens wijk Wurfelderbosschen,
voor de organisatie van een wijkbarbecue op zaterdag 22 juni 2019 op openbaar domein,
indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

21. Ontvangst Pottentoate op 22 juni 2019.
Het college gaat akkoord met de officiële ontvangst van een delegatie van De Pottentoate,
een carnavalsvereniging uit het Nederlandse Beek op zaterdag 22 juni 2019 om 14.00
uur.

22. Buurtfeest Heiweg – Heikantweg 6 en 7 juli 2019.
Het college geeft toelating voor de organisatie van een buurtfeest door het comité
Heiweg/Heikantweg op 6 en 7 juli 2019, mits voorwaarden.

23. Motorrit motards De Hei 15 juni 2019.
Het college geeft toelating voor de organisatie van een motorrit voor een 20-tal motards uit
De Hei op zaterdag 15 juni 2019 met vertrek en aankomst in Neeroeteren, mits
voorwaarden.

24. Verdeling notaris Cops – Schuurstraat – lot 3 en 4 zijn wind- en waterdicht.
Er zijn geen bemerkingen zijn op dit verdelingsplan aangezien de
ééngezinswoningen op loten 3 en 4 wind- en waterdicht zijn.

25. Proefname zandwinning Heerenlaak.
Akkoord te gaan met de proefname in het gebied Heerenlaak door Steengoed Projecten
bvba en dit in het kader van de ontginning van het zandpakket.

26. Verdeling notaris Cops – Eikerstraat 76.
Er zijn geen bemerkingen zijn op dit verdelingsplan.

27. Omgevingsvergunning – het afbreken van 2 stallen. Het bouwen van een
nieuwe paardenstal en het her-aanleggen van verharding –
Dornerkruisstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor
het afbreken van 2 stallen. Het bouwen van een nieuwe paardenstal en het heraanleggen van verharding.

28. Borgstelling – Verkaveling 874.2/2015/020 Heirweg.
De borgstellingen worden in hun totaliteit aanvaard als waarborg voor de aanleg en
uitrustingswerken opgenomen in het bestek en van de wegenis, riolering,
verkeerssignalisatie en groenvoorzieningen alsook de nutsleidingen (elektriciteit,
openbare (led)verlichting, waterleiding, gasleiding en kabel TV) met betrekking tot de
hoger vermelde verkavelingsvergunning.

29. Recht van opstal bivakaccommodatie Dorne Kon. Schutterij
SintSebastiaan.
Principieel akkoord te gaan met het verlenen van een recht van opstal aan de Kon.
Schutterij Sint-Sebastiaan voor de voormalige voetbalaccommodatie zoals deze is
aangeduid in gele tint op het inplantingsplan onder de voorwaarden zoals deze zijn
opgenomen in de ontwerpovereenkomst Recht van opstal.

30. Omgevingsvergunning – het bouwen van een vakantiewoning –
Leeuwerikstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het bouwen van een vakantiewoning aan de heer
Johnny Gonnissen.

31. Herstellen JCB 2CX laadgraaf combinatie.
De opdracht “Herstellen JCB 2CX laadgraaf combinatie” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde KEYMACO NV,
Winterbeeklaan 1 te 3600 Genk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van €
13.510,00 excl. btw of € 16.347,10 incl. 21% btw.

32. Leegstand behandeling – Vullerstraat.
De woonentiteit van het pand gelegen Vullerstraat te Maaseik wordt niet geschrapt uit het
register van de leegstaande gebouwen en woningen.

33. Afbraak woningen Schoorstraat. Goedkeuring gunning.
De opdracht “afbraak woningen schoorstraat” 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 inschrijvingsbedrag van € 11.000,00
excl. btw of € 13.310,00 incl. 21% btw.

34. Advies dienst Omgeving stad Maaseik naar Provincie – het project
pluimveehouderij met stedenbouwkundige handelingen en de
exploitatie van ingedeelde activiteiten - Nielerlochsstraat.
De voorliggende aanvraag wordt VOORWAARDELIJK GUNSTIG geadviseerd.

35. Omgevingsvergunning – het bouwen van een ééngezinswoning in open
bebouwing met ondergrondse garage – Broekstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft een weigering voor het bouwen
van een ééngezinswoning in open bebouwing met ondergrondse garage.

36. Omgevingsvergunning – het uitbreiden van een industriegebouw en het
regulariseren van een overkapping en een klinker- en betonverharding –
Broekkempweg – Industrieterrein Jagersborg.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor
het uitbreiden van een industriegebouw en het regulariseren van een overkapping
en een klinker- en betonverharding.

37. Parasol Minicrèche Hopsa. Goedkeuring gunning.
De opdracht “parasol Minicreche Hopsa” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Eurosol, Neeroeterenstraat 41 te 3680
Maaseik, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.100,00 excl. btw of €
2.541,00 incl. 21% btw.

38. Omgevingsvergunning – Het slopen van de bestaande garage, het
bouwen van een nieuwe vrijstaande garage en het regulariseren van een
houtstapel – Kinrooiersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor
het slopen van de bestaande garage, het bouwen van een nieuwe vrijstaande
garage en het regulariseren van een houtstapel.

39. Advies omgevingsvergunningsaanvraag Miekershof bvba Miekersweg te
3680 Maaseik voor project verandering varkenshouderij.
Het college adviseert de omgevingsvergunning voor het project ‘verandering
varkenshouderij’ ingediend door Miekershof bvba, Miekersweg te 3680 Maaseik en met
als voorwerp het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de initiatie van een
mestverwerkingsinstallatie op basis van scheiding van bedrijfseigen mest en verwerking
van de dunne fractie op basis van een aëroob zuiveringsproces m.b.v een
biofermentormodule op het bestaande varkensbedrijf gunstig onder de volgende
voorwaarden:

40. Kampvervoer KSA Maaseik en KLJ Voorshoven.

Het college keurt de aanvraag van KSA Maaseik en KLJ Voorshoven betreffende het
vervoer van kampmateriaal goed.

41. Organisatiebeheersing: kennisneming voortgangsrapport 2018 en
voortgangsrapport aanbevelingen Audit Vlaanderen.
Het college neemt kennis van:
•
•

het voortgangsrapport 2018 over de uitvoering van het actieplan
organisatiebeheersing 2017-2020
het voortgangsrapport over de aanbevelingen in het auditrapport van 9/4/2018,
opgesteld door Audit Vlaanderen

42. Goedkeuring van het verlenen van machtigingen aan de medewerkers
van de sociale dienst die de pensioenmaterie tot hun bevoegdheid
hebben.
Het CBS geeft de goedkeuring om de aanvragen pensioenen over te dragen naar al de
maatschappelijk werkers, tewerkgesteld binnen de sociale dienst van het OCMW.

43. Overeenkomst over de toepassing voor Dilsen-Stokkem en Maaseik van
de belasting op kiezel en zand en verdeling van netto-ontgonnen
tonnages, afgevoerd uit Elerweerd. Verwijzing naar gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van
overeenkomst betreffende de toepassingsmodaliteiten aangaande de besluiten van de
gemeenteraden van Dilsen-Stokkem en Maaseik over de belasting op kiezel & zand en
de forfaitaire verdeling van de netto-ontgonnen tonnages die worden afgevoerd uit het
projectgrindwinningsgebied van Elerweerd.

44. Parkeervergunning in kader van ophalen objecten uit afgelopen
tentoonstelling.
De auto's met de nummerplaten 1 1 VJX 501 en TQX 409 mogen op dinsdag 11 juni gratis
parkeren op de Markt om de bruiklenen, die ter beschikking werden gesteld voor de
tentoonstelling "De wereld van Epona" op te halen. Hetzelfde geldt voor de auto met de
Nederlandse nummerplaat 88 LR KX op donderdag 13 juni.

