Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 24 februari 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 17/02/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 17/02/2020, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.
2. Mandaten Stad dienstjaar 2019 & 2020 lijsten goedgekeurde facturen.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Dwangbevelen dienst kinderopvang : visering en uitvoerbaarverklaring.

Opdracht deurwaarder. Besluit.
Het College van Burgemeester en Schepenen verklaart de dwangbevelen toegevoegd in
bijlage en opgenomen in de overzichtslijst uitvoerbaar en geviseerd.
4. Bezwaarschrift tegen de aanslag in de verblijfsbelasting voor het

aanslagjaar 2019.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift
tegen de aanslag in het kohier inzake de verblijfsbelasting voor het
aanslagjaar 2019 ontvankelijk doch ongegrond.
5. Bezwaarschrift tegen de aanslag in de algemene gemeentebelasting

bedrijven voor het aanslagjaar 2019.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift
tegen de aanslag in het kohier inzake de algemene gemeentebelasting
bedrijven op naam van Dr. R.F.H.J.Hulsmans-Huidarts BVBA voor het
aanslagjaar 2019 ontvankelijk doch ongegrond.
6. Aankoop bureelcontainers. Gunning.
De opdracht “Aankoop bureelcontainers” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde BUDE
CONTAINERBOUW NV, Energielaan 5 te 3650 Dilsen-Stokkem, tegen het nagerekende
en verbeterde offertebedrag van € 50.900,00 excl. btw of € 61.589,00 incl. 21% btw
(inclusief opties Kitchenette, Electrische rolluiken) mits het verkrijgen van een visum.
7. Aankoop mobiele voertuigbarrière. Goedkeuring Lastvoorwaarden en aan

te schrijven firma’s.
Het bestek met nr. 2020/022 en de raming voor de opdracht “Aankoop mobiele
voertuigbarrière”, 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 € 24.793,38 excl. btw of € 29.999,99
incl. 21% btw.

8. Aankoop

dienstfietsen
gemeenschapswacht.
lastvoorwaarden en aan te schrijven firma’s.

Goedkeuring

Het bestek met nr. 2020/012 en de raming voor de opdracht “Aankoop dienstfietsen”,
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 € 6.198,34 excl. btw of € 7.500,00 incl. 21% btw.

9. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van een

personeelslid.
Het arbeidsongeval van 09/05/2019 overkomen aan een personeelslid is geconsolideerd
op 13/05/2019 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor
blijvende invaliditeit weerhouden.
10. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van een

personeelslid.
Het arbeidsongeval van 22/05/2018 overkomen aan een personeelslid is geconsolideerd
op 06/08/2018 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor
blijvende invaliditeit weerhouden.
11. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van een

personeelslid.
Het arbeidsongeval van 30/07/2018 overkomen aan een personeelslid is geconsolideerd
op 24/09/2018 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor
blijvende invaliditeit weerhouden.
12. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van een

personeelslid.
Het arbeidsongeval van 16/01/2018 overkomen aan een personeelslid is geconsolideerd
op 17/01/2018 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor
blijvende invaliditeit weerhouden.
13. Aanstelling onbepaalde duur van een technieker cultuur.
Het college stelt iemand aan als voltijds contractueel techieker cultuur, in weddeniveau D
met weddeschaal D1, voor een onbepaalde duur met ingang van 01/03/2020, met een
inloopperiode ten belope van 6 maanden. Voor het einde van de inloopperiode wordt er
een evaluatie voorzien om de arbeidsovereenkomst te bestendigen.

14. Kennisgeving

resultaat

aanleg

wervingsreserve

kinderopvang(st)ers

Robbedoes.
De wervingsreserve is geldig vanaf 01/03/2020 en wordt aangelegd voor de duur van 2
jaar, tot en met 28/02/2022.
15. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren goed voor de prijs van €450.
16. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (2m²) op de begraafplaats
te Neeroeteren goed voor de prijs van €600.

17. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Maaseik voor de prijs van €450.
18. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Maaseik voor de prijs van €450.
19. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie met kelder (2m²) op de
begraafplaats te Opoeteren voor de prijs van €1.050.
20. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren voor de prijs van €450.
21. Columbariumconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige columbariumconcessie op de
begraafplaats te Opoeteren voor de prijs van €450.
22. Columbariumconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige columbariumconcessie op de
begraafplaats te Maaseik voor de prijs van €450.
23. Columbariumconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige columbariumconcessie op de
begraafplaats te Opoeteren voor de prijs van €450.
24. KWB Hobbytentoonstelling 12 en 13 april 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de 56ste hobbytentoonstelling van de
KWB op 12 en 13 april 2020 in het cultureel centrum Neeroeteren, onder de volgende
voorwaarden
- de vereniging sluit een polis burgerlijke aansprakelijkheid af met voldoende waarborgen
25. Vergoeding molenaarscursus inwoners stad Maaseik.
Het CBS gaat akkoord met de vergoeding van de deelnamekosten aan de officiële
molenaarscursus wat betreft kandidaat-molenaars uit Maaseik.
26. Cultuurcentrum Achterolmen en Bibliotheek Maaseik in de 21ste eeuw.
Het college gaat akkoord met de uitbouw van een integraal cultuurbelevingscentrum,
waarbij de eigenheid van de bibliotheek en het cultuurcentrum gekoppeld wordt aan een
sterke nieuwe profilering van de vrije tijds- en belevingssite Achterolmen.
27. Omgeving – Advies 874.2/2019/002 Bijstelling verkaveling Aldeneikerweg, lot

2 – beroepsprocedure provincie Limburg.
Het college van burgemeester en schepenen levert een gunstig advies af aan de
bijstelling van lot 2 van verkaveling 874.2/2014/002, gelegen Aldeneikerweg 76 en
herbevestigd hierbij zijn standpunt van de beslissing van 18 november 2019.
28. Omgevingsvergunning – LLM Immo bvba – Bosstraat – het slopen van de

bestaande bebouwing en bouwen van 5 appartementen met handelsruimte.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van
5 appartementen met handelsruimte aan LLM IMMO BVBA.

29. Omgeving - Weigering aanvraag omgevingsvergunning – Het bouwen van

een carport – Lensenkruiskamp.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag omgevingsvergunning
voor het bouwen van een carport.
30. Omgevingsvergunning Monseigneur Koningsstraat aanpassing van de

vergunde plannen van de vergunning met referentie OMV/2018/290.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor aanpassing van de vergunde plannen van de vergunning met
referentie OMV/2018/290 aan JARACO NV .

31. Premie buitengebruik stellen stookolietank, Langerenstraat.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het verwijderen van een bovengrondse
stookolietank met een inhoud van 5.000 liter ter plaatse Langerenstraat en akkoord te
gaan met de uitbetaling van een premie van 100 euro.
32. Aanleg

kruidenzone
Labaerdijk.
samenwerkingsovereenkomst met RLKM.

Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitvoering van
een kruidenweide/zone aan Labaerdijk en keurt de samenwerkingsovereenkomst
met RLKM goed.

33. Onderhoud Heerenlaak 2020 verlengbaar in 2021. Goedkeuring gunning.
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder
(op basis van de prijs), zijnde Baeck en zonen BVBA, Zammelseweg 120 te 2440 Geel,
tegen het nagerekende offertebedrag van € 73.727,34 excl. btw of € 89.210,08 incl. 21%
btw mits het verkrijgen van een visum. De verlenging wordt mogelijks gegund tegen
dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.
34. Hertstraat. Plaatsen nieuwe openbare verlichting tegen de gevel n.a.v.

rioleringswerken.
Het College keurt het plan met nr. P/047979 voor de aanleg van nieuwe openbare
verlichting tegen de gevels in de Hertstraat goed.
De kosten van de openbare verlichting zullen door Fluvius afgehouden worden van de
dividenden waarop de stad aanspraak kan maken bij Fluvius in het jaar van de
beëindiging van de werken.

35. Goedkeuring werkplan 2020 werkhal stad Maaseik, Canadastraat 46 te 3680

Maaseik.
Het werkplan 2020 voor de werkhal zoals opgesteld door BK-ecosys goed te keuren.
36. Uitbetaling werkingstoelage aan de wijken aangesloten bij de wijkwerking

2020.
Het college keurt de uitbetaling van de werkingstoelage goed voor het totaalbedrag van
11.500 euro.

37. Subsidie voor jeugdinfrastructuur aan Chiro Neeroeteren.
Subsidie voor energiebesparende maatregelen voor een bedrag van € 249,26 uit te
betalen aan Chiro Mago Dobo Neeroeteren.
38. Terugvordering Energiekosten 2018 lokaal Ophovenstraat Neeroeteren.
Kennis te nemen van de energiekosten van het lokaal op de Ophovenstraat 69, zijnde
€391,96 voor elektriciteit en €286,49 voor gas.
Akkoord te gaan met de terugvordering van:
- €228,39 aan Speelpleinwerking "De Speelbeestjes"
- €450,06 aan S Plus
39. Terugvordering energiekosten jeugdlokalen Maaseik, energiekosten 2018,

afrekening 2019.
Akkoord te gaan met de terugvordering van €882,89 van KSA Roodkapjes en €1.160,45
van de Scouts en Gidsen voor het verbruik van de energiekosten van 2018.
40. Terugvordering energiekosten 2019 van vzw-eva d’Ambi.
Akkoord te gaan met de terugvordering van €1.471,12 euro voor het energieverbruik van
vzw-eva d'Ambi.
41. Terugvordering energiekosten 2018 van vzw-eva Fuego.
Akkoord te gaan met de terugvordering aan vzw-eva Fuego van €6422,63 voor de
energiekosten van 2019.

