Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 22 juni 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 15/06/2020.

Goedkeuring.
Het college keurt de agenda en de notulen van de vergadering van het college van
burgemeester en schepenen, d.d. 15/06/2020 goed.
2. Mandaten Stad dienstjaar 2019 & 2020 lijsten goedgekeurde facturen.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Uitbreiding meubilair ACM dienst omgeving. Goedkeuring gunning en

lastvoorwaarden. Besluit.
Het college keurt de technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Uitbreiding
meubilair ACM dienst omgeving” goed. De raming bedraagt € 27.999,99 incl. btw.
4. Inleiding van strafrechtelijke procedure door dhr. X tegen de stad Maaseik.
Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan om de belangen
van de stad Maaseik te verdedigen in de procedure zoals boven omschreven.
5. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van een

personeelslid.
Het college stelt vast dat de volgende periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn
erkend door de bevoegde medische dienst die een causaal verband hebben met het
ongeval: 28/01/2020 tot en met 07/02/2020.
6. Verlenging bepaalde duur van een personeelslid technieker milieu binnen de

dienst werken.
Het college stelt de heer X aan als voltijds contractueel technieker milieu, in weddeniveau
D met weddeschaal D1, voor een bepaalde duur van 01/07/2020 tot en met 31/12/2020.
7. Ontslagname personeelslid ingevolge pensioen.
Het college neemt kennis van het schrijven d.d. 15/05/2020 van de heer X waarbij hij als
contractueel technieker (ploeg milieu) binnen de dienst werken, met ingang van
01/03/2021 zijn ontslag indient om op diezelfde datum zijn rustpensioen te laten ingaan.
Deze ontslagname ingevolge oppensioenstelling wordt aanvaard met ingang van
01/03/2021.
8. Verlenging bepaalde duur van een personeelslid schoonmaakster.
Het college stelt mevrouw X aan als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel
schoonmaakster binnen de diensten van de stad Maaseik, van 01/07/2020 tot en met
31/12/2020 in weddeniveau E met weddeschaal E1.

9. Ontslagname personeelslid ingevolge rustpensioen.
Het college neemt kennis van het schrijven d.d. 26/02/2020 van mevrouw X, waarbij zij
als contractueel parkeerwachter binnen de dienst parkeren, met ingang van 01/09/2020
haar ontslag indient om op diezelfde datum haar rustpensioen te laten ingaan. Deze
ontslagname ingevolge oppensioenstelling wordt aanvaard met ingang van 01/09/2020.
10. Aanstelling jobstudenten binnen de stadsdiensten 2020.
Het college stelt jobstudenten aan bij de verschillende stadsdiensten tijdens de
zomermaanden van 2020 voor een bepaalde duur in weddenniveau E.
11. Verlenging tewerkstelling parkeerwachter.
Het college stelt mevrouw X aan voor een bepaalde duur van 01/07/2020 tot en met
31/08/2020 als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel parkeerwachter binnen de dienst
parkeren, in weddeniveau D met weddeschaal D2, ter vervanging van een personeelslid,
afwezig ingevolge volledige schorsing van haar arbeidsovereenkomst als
parkeerwachter.
12. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om de heer X te schrappen uit het bevolkingsregister.
13. Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om mevrouw X in te schrijven op een adres te 3680 Maaseik.
14. Inname Markt proclamatie 29 juni 2020.
Het college gaat akkoord met de inname van een gedeelte van het marktplein ten
behoeve van de proclamatie van GO campus Van Eyck op maandag 29 juni 2020 om
19.00 uur, onder de voorwaarden:






de school voorziet begeleiding bij het parkeren
er wordt geen receptie gehouden op het plein
er wordt geen versterkte muziek geproduceerd
de afstandsregels worden gerespecteerd
de school voldoet aan de voorwaarden van de Vlaamse overheid die gelden bij de
organisatie van proclamaties.

15. Omgeving – Verdeling – Kleine Kerstraat.
Het college geeft gunstig advies voor de voorgestelde verdeling. De bestemming blijft
behouden.
16. Omgeving – aktename melding Angargaz i.o.v. Dhr. X voor exploitatie van

een bovengrondse gastank bij woning Schansweg.
Het college neemt akte van de melding ingediend door Antargaz in opdracht van dhr. X
voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer
20200608-0056, zijnde exploitatie van een bovengrondse gastank bij de woning
Schansweg.

17. Omgevingsvergunning – Vrijgave van verkaveling Gebroeders Crollstraat.
Het college geeft verkaveling niet vrij aangezien niet aan alle voorwaarden is voldaan.
18. Omgeving – het plaatsen van een elektriciteitscabine - Nuchelenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke omgevingsvergunning
af voor het plaatsen van een elektriciteitscabine aan Fluvius System Operator CVBA.
19. Omgeving – het regulariseren van 3 appartementen dewelke in spiegelbeeld

gebouwd werden t.o.v. afgeleverde stedenbouwkundige vergunning met
referte 874.1/2017/152 – Capucienenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het regulariseren van 3 appartementen - wijziging sted.
vergunning 874.1/2017/152 aan MVC PROJECTS CAP BVBA.
20. Omgevingsvergunning

bouwen van een ééngezinswoning in open
bebouwing met een carport in de linker zijtuinstrook en een reliëfwijziging
Molenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met
een carport in de linker zijtuinstrook en een reliëfwijziging.

21. Omgeving – Verkeersveiligheid - Octopusgemeente.
Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om te informeren welke scholen
ingeschreven willen worden in het begeleidingstraject 'Octopusplan'.

– Advies college van burgemeester
Stenenbrugweg – uitbreiden van een pluimveehouderij.

22. Omgeving

en

schepenen

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies voor de
voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van 3 pluimveestallen
met bijhorende betonverharding en een infiltratievoorziening en uitbreiding van het
bestaand pluimveebedrijf tot een totaal van 194.500 braadkippen, uitbreiding/aanpassing
van andere aanhorigheden en vroegtijdige hernieuwing van de vergunning.
23. Omgevingsvergunning Ophovenstraat, het plaatsen van een dakkapel in

achterste dakvlak.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een dakkapel in achtergevel.
24. Premie buiten gebruik stellen stookolietank dhr. X Zonnelaan 12.
Het college neemt kennis van de aanvraag voor het verkrijgen van een premie voor het
verwijderen van een bovengrondse stookolietank met een inhoud van 5.000 liter ter
plaatse Zonnelaan en gaat akkoord met de uitbetaling van de premie aan dhr. X
Zonnelaan te 3680 Maaseik.
25. Ratten- en duivenbestrijding 2020 verlengbaar 2021, 2022. Goedkeuring

gunning.

Het college gunt de basisopdracht aan de economisch meest voordelige bieder (op basis
van de prijs), zijnde A.M.B.Reynders uit Maaseik, tegen het nagerekende offertebedrag
van € 23.943,48 incl. 21% btw. De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde
voorwaarden als de basisopdracht.
26. Goedkeuring pop-up terras Oud Oteren, Scholtisplein, zomer 2020.
De stad Maaseik keurt de terrasuitbreiding van Oud Oteren op het Scholtisplein op de
parkeerplaatsen van het ACN en rond de oude fontein en voor het oude gemeentehuis
goed.
De stad Maaseik gaat akkoord met de plaatsing van bloembakken door de exploitant voor
het afbakenen van dit pop-up terras in het kader van de veiligheid op vlak van
mobiliteit/verkeer, alsook de plaatsing van het kermiscafé op 2 parkeerplaatsen van het
ACN, de tent op de andere 2 parkeerplaatsen van het ACN. Hiertoe worden deze 4
parkeerplaatsen tijdelijk opgeheven.
De stad Maaseik gaat ook akkoord met de plaatsing van een koelcel op 2 parkeerplaatsen
achter het oude gemeentehuis.
De stad Maaseik gaat niet akkoord met het gebruik van de keuken van de Cultureel
Centrum Neeroeteren. De stad Maaseik stelt voor dat Oud Oteren zelf voor een kookunit
zorgt, die ook geplaatst kan worden op achter het oude gemeentehuis. Voor de kookunit
wenst de stad Maaseik dat deze zoveel mogelijk wordt geplaatst in de zone richting
ACN/beek waardoor er zoveel mogelijk parkeerplaatsen richting doorgaande weg naar het
cultureel centrum in gebruik gehouden worden. De eventuele ingenomen parkeerplaatsen
achter het oude gemeentehuis in deze zone zullen ook opgeheven worden.
De stad Maaseik heeft beslist dat de terrasuitbreiding zelf gratis wordt aangeboden, maar
dat voor het privatief gebruik van het openbaar domein achter het gemeentehuis wel een
tarief verschuldigd is van € 385,00 (dat berekend is op basis van het aantal ingenomen
vierkante meter x € 12,50 retributie x 2/7 de maanden gebruik).
Oud Oteren kan indien nodig gebruik maken van de op de locatie aanwezige electriciteitsof watervoorzieningen van de stad Maaseik tegen betaling van een vergoeding voor het
effectieve verbruik.
Het gebruik van de fietsenstalling voor het stockeren van kratten is bespreekbaar.
27. Kampvervoer KSA Maaseik.
Het college keurt de aanvraag van KSA Maaseik, betreffende het vervoer van
kampmateriaal, goed.

