Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 23 september 2019
__________________________________________________________________________________

1. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor site surveys

vernieuwing WiFi infrastructuur in Achterolmen, Academie voor Kunsten,
woonzorgcentrum en bibliotheek. Gunning. Besluit.
De opdracht “Site Surveys vernieuwing WiFi infrastructuur voor Achterolmen, Academie
voor Kunsten, wooonzorgcentrum en Bibliotheek” wordt gegund aan de economisch
meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding),
zijnde Davo Communications uit Sint-Denijs-Westrem, tegen het nagerekende
offertebedrag van € 5.759,60 incl. 21% btw.

2. Opstellen kerkenbeleidsplan. Gunning.
De opdracht “Opstellen van een kerkenbeleidsplan” wordt gegund aan de economisch
meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding),
zijnde Architectuurdepot cvba uit Maasmechelen, tegen de voorwaarden vermeld in de
offerte van deze inschrijver € 40.000,00 incl. 21% btw, mits het verkrijgen van een visum.

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

4. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.

5. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.

6. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.

7. Voorlopige inschrijving. Goedkeuring.
Het college neemt kennis van de voorlopige inschrijving van een mannelijk persoon op
een adres in Maaseik.

8. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 16/09/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 16/09/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

9. Projectvereniging Wijk-Werken Maasland. Goedkeuring jaarrekening en
inhoudelijk verslag 2018. Verwijzing naar gemeenteraad.
Het college keurt de jaarrekening en het inhoudelijk verslag 2018 principieel goed. Het
dossier wordt voor goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad op 21 oktober 2019
geplaatst.

10. Ontslagname personeelslid ingevolge pensioen.
Het college neemt kennis van het schrijven d.d. 18/09/2019 van een personeelslid, waarbij
zij als deeltijds contractueel schoonmaakster binnen de dienst cultuur, met ingang van
01/03/2020 haar ontslag indient om op diezelfde datum haar rustpensioen te laten ingaan.
Deze ontslagname ingevolge oppensioenstelling wordt aanvaard met ingang van
01/03/2020.

11. Tijdelijke uitbreiding capaciteit buitenschoolse kinderopvang Robbedoes met
een deeltijds equivalent kinderopvangster.
Het college gaat akkoord met de tijdelijke uitbreiding van één deeltijdse (19u. per week)
contractuele kinderopvangster van 01/10/2019 t.e.m. 31/12/2019 binnen de buitenschoolse
kinderopvang
in
weddeniveau
C
met
salarisschaal
C1-C2.

12. Uitreiking Pater Sangersprijs op 8 november 2019.
Het college gaat akkoord om de uitreiking van de Pater Sangersprijs op 8 november 2019
om 18.00 uur te laten plaatsvinden in de raadzaal van het stadhuis en de burgemeester af
te vaardigen om een welkomstwoordje te doen

13. 25 jaar Chiro Neeroeteren.
Het college gaat akkoord met de financiële tussenkomst in de receptiekosten naar
aanleiding van de viering van het 25 jarig bestaan van de Chiro Neeroeteren op zondag
15 september 2019. De bijdrage van max. € 125 wordt verleend na voorlegging van de
bewijsstukken.

14. Beleeffietsdag zondag 6 oktober 2019.
Het college gaat akkoord met de inrichting van een infostand op de Markt, naar aanleiding
van de Beleeffietsdag van de gemeente Echt Susteren op zondag 6 oktober 2019, onder
de voorwaarden:





bij openbare evenementen moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met
voldoende waarborgen en dekkingen worden afgesloten en de polis moet voorgelegd
aan de cel evenementen
er mogen geen verankeringen aangebracht worden bij tijdelijke inrichtingen
de ingenomen zone moet netjes worden achtergelaten
de deelnemers moeten de reglementering van de wegcode naleven.

15. 25 jaar Sint Vincentius Maaseik – Kinrooi academische zitting.
Het college gaat akkoord met de financiële tussenkomst in de receptiekosten naar
aanleiding van de viering van het 25 jarig bestaan van de Conferentie HH Harlindis en
Relindis, Vincentius Maaseik - Kinrooi met academische zitting op 11 oktober 2019. De
bijdrage van max. € 125 wordt verleend na voorlegging van de bewijsstukken.
16. Aldeneikerkermis tussenkomst kosten tijdelijke stroomaansluiting.
Het college gaat akkoord met een tussenkomst in de kosten van de tijdelijke
stroomaansluitingen bij de Aldeneikerkermis voor een bedrag van €250, dit naar analogie
met de samenwerking met vzw Dorperkermis.

17. Fluvius project R004549 – Riolering met wegenis Ervenstraat. Gunning

studieopdracht aan Antea.
Het College gaat akkoord met het voorstel van Fluvius om de studieopdracht R004549 Riolering met wegenis Ervenstraat toe te wijzen aan de laagste regelmatige inschrijver
zijnde het studiebureau Antea.
Het College gaat akkoord met het stadsaandeel van € 3.530,56 (excl. btw) of € 4.271,98
(incl. btw) voor de studieopdracht R004549 - Riolering met wegenis Ervenstraat.

18. Fluvius project R004479 – Riolering met wegenis Solterbosstraat, Solterweg,

Solterdijk en Schansweg. Gunning studieopdracht aan Antea.
Het College gaat akkoord met het voorstel van Fluvius om de studieopdracht R004479 Riolering met wegenis Solterbosstraat, Solterweg, Solterdijk en Schansweg toe te wijzen
aan de laagste regelmatige inschrijver zijnde het studiebureau Antea.
Het College gaat akkoord met het stadsaandeel van € 17.568,02 (excl. btw) of €
21.257,30 (incl. btw) voor de studieopdracht R004479 - Riolering met wegenis
Solterbosstraat, Solterweg, Solterdijk en Schansweg.

project R005352 – Riolering met wegenis Gremelsloweg –
Stenenbrugweg. Gunning studieopdracht aan Antea.

19. Fluvius

Het College gaat akkoord met het voorstel van Fluvius om de studieopdracht R005352 Riolering met wegenis Gremelsloweg -Stenenbrugweg toe te wijzen aan de laagste
regelmatige inschrijver zijnde het studiebureau Antea.
Het College gaat akkoord met het stadsaandeel van € 1.268,67 (excl. btw)) of € 1.535,09
(incl. btw) voor de studieopdracht R005352 - Riolering met wegenis Gremelsloweg Stenenbrugweg.

20. Fluvius project R001925 – Riolering met wegenis Eerste straat. Gunning

studieopdracht aan Buro LST.
Het College gaat akkoord met het voorstel van Fluvius om de studieopdracht R001925 Riolering met wegenis Eerste straat toe te wijzen aan de laagste regelmatige inschrijver
zijnde het studiebureau Buro Landschapsplanning Stedenbouw en Techniek.

Het College gaat akkoord met het stadsaandeel van € 8.191,13 (excl. btw) of €
9.911,27(incl. btw) voor de studieopdracht R001925 - Riolering met wegenis Eerste
straat.

21. Plan plaats 29 Engerhoven.
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om standplaats 29 in te
nemen.

22. Melding stedenbouwkundige handeling – Stappenvekkenweg – het plaatsen

van een terrasoverkapping.
Er wordt geen akte genomen van de melding voor de in het meldingsdossier
opgenomen stedenbouwkundige handelingen namelijk het plaatsen van een
terrasoverkapping tegen de achtergevel van de bestaande woning; deze melding
is getroffen door onregelmatigheden zoals vermeld. Voor deze werken dient een
omgevingsvergunning met medewerking van een architect ingediend te worden.
23. Melding stedenbouwkundige handeling – Javanastraat – verbouwen van de

ééngezinswoning.
Er wordt akte genomen van de melding voor de in het meldingsdossier
opgenomen stedenbouwkundige handelingen.
24. Omgeving – Mobiliteit – Schrappen parkeerplaats Oud Kerkhof x Koningin

Astridlaan.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om op de Koningin Astridlaan
ter hoogte van nummer 62 één parkeerplaats te schrappen. De afbakening gebeurt door
het plaatsen van een markering of een verhoogde inrichting.

25. Omgeving – Verdeling Heppersteenweg x Koning Boudewijnlaan.
Er wordt een gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling mits voorwaarden.

26. Omgevingsvergunning – Het slopen van de bestaande gebouwen en het
bouwen van een appartementsgebouw met 11 appartementen – Eikerpoort.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
slopen van de bestaande gebouwen en het bouwen van een appartementsgebouw met 11
appartementen aan MABU BVBA.

27. Omgevingsvergunning – een bestemmingswijziging van handel naar studio
– Grote Kerkstraat.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag voor een
bestemmingswijziging van handel naar studio.

28. Omgeving – Verdeling Wouterbos.
Er wordt een gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling onder volgende
voorwaarden:

De bestemming blijft behouden.
Er zijn verder geen bemerkingen op dit verdelingsplan.

29. Goedkeuring premie kernwinkelgebied Argenta bank, Markt Maaseik.
Rekening houdend met het aanvraagdossier en de bijgevoegde stukken, welke integraal
deel uitmaken van dit besluit, gaat de Stad Maaseik akkoord om aan bvba Pieëters,
zaakvoerder van Argenta bank, gelegen te Markt, een subsidie toe te kennen van € 10
000 voor 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. Wijziging datum Dorperkermis 1 Neeroeteren.
Het College keurt goed dat Dorperkermis 1, die georganiseerd wordt door de stad
Maaseik i.s.m. VZW Dorperkermis Neeroeteren op het plein De Borg te Neeroeteren,
jaarlijks doorgaat op de eerste zondag van juli. Voor 2020 betekent dit openingsdagen
van vrijdag 3 juli 2020 tot en met maandag 6 juli 2020.

31. Glasvezelverbinding Fluvius Kerk Voorshoven voor KBaO Neeroeteren.
Akkoord met de realisatie van een coaxkabelverbinding door Fluvius in de kerk van
Voorshoven voor de onderwijsinstelling KBaO De Wissel Neeroeteren.

