Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 25 mei 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 18/05/2020.

Goedkeuring.
Het college keurt de agenda en de notulen van de vergadering van het college van
burgemeester en schepenen, d.d. 18/05/2020 goed.
2. Mandaten Stad dienstjaar 2019 & 2020 lijsten goedgekeurde facturen.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Raamovereenkomst voor het aanstellen van een schatter-expert / landmeter-

expert. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen
firma’s. Besluit.
Het college keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een schatterexpert / landmeter-expert” goed. De raming bedraagt € 16.000 incl. 21% btw.
4. Bezwaarschrift van X tegen de aanslag in de belasting voor het inzamelen en

verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor het aanslagjaar 2020.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift van X tegen de
aanslag op naam van ‘nabestaanden Dochez Juliette’ in de belasting voor het inzamelen
en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor het aanslagjaar 2020 ontvankelijk doch
ongegrond.
5. Vaststellen uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op

sluikstorten voor het aanslagjaar 2019.
Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de belasting op
sluikstorten vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van € 315,34.
6. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op

huis-aan-huis verspreiden van reclame voor het aanslagjaar 2019.
Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de belasting op het
huis-aan-huis verspreiden van reclame voor het aanslagjaar 2019 vast en verklaart het
uitvoerbaar voor het bedrag van € 24.565,44.
7. Airco ACM Balieplein en dienst omgeving. Gunning.
Het college keurt de technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Airco ACM
Balieplein + kantoor omgeving” goedgekeurd. De raming bedraagt €29.400 incl btw.

8. Ratten- en duivenbestrijding 2020 verlengbaar 2021, 2022. Goedkeuring

lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s.
Het college keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Ratten- en duivenbestrijding
2020 verlengbaar 2021, 2022” goed. De raming bedraagt € 63.016,80 incl. 21% btw.
9. Gedeeltelijke opstart Academie.
Het college keurt het volgende goed:
Vanaf 25/05
Eén-op-één-onderwijs voor leerlingen die komend schooljaar wil doorstromen naar het
hoger kunstonderwijs
Leerlingen beeldende en audiovisuele kunsten kunnen materiaal komen ophalen
Vanaf 02/06
Leerlingen die thuis niet over het nodige materiaal / instrumentarium beschikken
kunnen in de academie (Minderbroedersklooster) individueel komen werken of studeren
Enkel indien noodzakelijk
De aanvraag hiervoor wordt via de leerkracht aan John gericht
Vanaf 08/06
Eén-op-één-onderwijs voor alle leerlingen 4.3 + SP2 die eindexamen op het podium
doen.
10. Wijziging aan het organogram stad Maaseik. Besluit.
Het College gaat principieel akkoord met volgende aanpassingen aan het organogram:
1.

P&O: toevoeging van de functie van 1 VTE deskundige P&O (B1-B3)

2. Jeugd: toevoeging van de functie van 1 VTE outreachend integratiemedewerker (B1B3)
3. Musea: toevoeging van de functie van 1 VTE deskundige educatie en regionale
publiekswerking (B1-B3) en het uiteenhalen van de organogrammen van toerisme en
musea
4. Lokale economie: Toevoegen van de functie van 1 VTE coördinator handel en lokale
economie (B1-B3)
5. Omgeving: toevoeging van de functie van 0.5 VTE deskundige mobiliteit (B1-B3),
toevoeging van de functie van 1 VTE deskundige milieu (B1-B3), schrapping van de
functie van 1 VTE stafmedewerker omgeving (A1a-A3a)
6. Werken: toevoeging van de functie van 1 VTE diensthoofd Werken (A4a-A4b) en
schrapping van de functie van 1 diensthoofd werken (A1a-A3a)
7. ICT: hertekening van het organogram: 1 VTE ICT manager (A1a-A3a) met 2VTE
specialisten (B4-B5) en 1 VTE helpdeskmedewerker (C1-C3), schrapping van de functie
bij projecten: 1 VTE deskundige projecten (B1-B3)
8. Algemene diensten: uitbreiding van de functie van kabinetsmedewerker van 0.5 VTE
naar 0.7 VTE
9.

Academie: toevoeging van de functie van 0.5 VTE dossierbeheerder (C1-C3).

11. Werkverwijdering i.k.v. moederschapsbescherming.
Het college keurt het protocol over de werkverwijdering van de werkplek in het kader van
moederschapsbescherming en borstvoeding principieel goed.

12. Opstart re-integratietraject voor langdurig afwezige personeelsleden. Besluit.
Het college gaat principieel akkoord met het opstarten van een re-integratietraject voor
werknemers die, ingevolge ziekte, langdurig afwezig zijn.
13. Aanstelling jobstudenten binnen de dienst kinderopvang.
Het college stelt de kandidaten aan als jobstudent binnen de dienst kinderopvang tijdens
de zomervakantie van 2020.
14. Stopzetten selectieprocedure diensthoofd financiën.
Het college neemt kennis van het voorliggend resultaat van de selectieprocedure en zet
hierbij de selectieprocedure voor de functie van voltijds statutair diensthoofd financiën
(A1a-A3a) zonder gevolg stop.
15. Maze festival op 24 juli 2021 – principieel akkoord.
Het college gaat principieel akkoord met de inname van het terrein aan de Heerenlaakweg
voor de organisatie van het Maze festival op zaterdag 24 juli 2021, inclusief de periode
voor op- en afbouw, mits voorwaarden.
16. Fietsveldtocht TT Dirty Bikers 4 oktober 2020.
Het college gaat akkoord met de doortocht van de fiets-veld-tourtocht van de Dirty Bikers
Dilsen (Schootshei en Bergerven) op zondag 4 oktober 2020 mits voorwaarden.
17. Omgevingsvergunning – Het slopen van een overkapping – Pelserstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert
omgevingsvergunning af voor het slopen van een overkapping.

de

voorwaardelijke

18. Omgevingsvergunning – Het plaatsen van een verlicht reclamezuil –

Siemkensheuvel.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een reclamezuil aan THEIJBERS en Co
BOEKHOUDERS BVBA.
19. Omgeving –negatief advies machtiging vervreemding openbare bossen –

weerlegging weigering machtiging – De Warre.
Het college vraagt de herziening van het besluit van het afdelingshoofd AVES en
Relatiebeheer van het Agentschap voor natuur en bos over de aanvraag tot machtiging
voor de vervreemding van 1,6987 ha openbaar domein bos in eigendom van de stad
Maaseik van 10.01.2020.
20. Omgevingsvergunning – Het slopen van een niet-vergunde veranda en het

plaatsen van een veranda met een overdekt terras – Molenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het slopen van een niet-vergunde veranda en het plaatsen
van een veranda met een overdekt terras.

21. Omgeving – Aktename melding – het plaatsen van een terrasoverkapping

tegen de achtergevel van een ééngezinswoning – Neermolenstraat.
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een terrasoverkapping
tegen de achtergevel van een ééngezinswoning gelegen aan de Neermolenstraat.
22. Omgeving – Het bouwen van een ééngezinswoning met carport inhalfopen

bebouwing en het bouwen van een vrijstaande garage tegen de rechter
perceelsgrens – Bergerstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport in halfopen
bebouwing en het bouwen van een vrijstaande garage tegen de rechter perceelgrens.
23. Omgeving – het plaatsen van een afsluiting – Schuurstraat.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag omgevingsvergunning
voor het plaatsen van een afsluiting.
24. Omgeving – Verkeersveiligheid – Herinrichting Eerste Straat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst omgeving en
dienst werken om samen met het studiebureau (Buro LST) het voorstel voor heraanleg uit
te werken met bijhorende raming. Hier dient men uit te gaan van het principe van
een tweerichtingsstraat met gelijkvloerse aanleg voor gemengd verkeer. Dit voorstel zal ter
goedkeuring geagendeerd worden op het college van burgemeester en schepenen.
25. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
Op de parkeerstrook voor Hopsa, Van Eycklaan 12-14, wordt een kiss and ride
strook ingericht middels verkeersborden tussen 07:00 u en 19:00 u. Deze maatregel
blijft zolang de covid-19 maatregelen van toepassing zijn.

