Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 25 november 2019
__________________________________________________________________________________

1. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
2. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting
betreffende de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
voor het aanslagjaar 2019.
Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de belasting
betreffende de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder in
uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 voor het
aanslagjaar 2019 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 3.904,67
euro.
3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op de
drijfkracht van motoren voor het aanslagjaar 2019.
Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de belasting
op de drijfkracht van motoren voor het aanslagjaar 2019 vast en verklaart het
uitvoerbaar voor het bedrag van 35.464,35 euro.
4. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 18/11/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester
en schepenen, d.d. 18/11/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te
publiceren op het digitale loket.
5. Geschied- en heemkundige Kring Utersjank. Hulp bij de druk van het boek
‘Honderd jaar onderwijs Dorne. School en dorpsleven.
Het college van burgemeester en schepenen neemt de drukkosten van het boek
'Honderd jaar onderwijs Dorne. School en dorpsleven' ten laste van de
stadskas. Er dienen vijf exemplaren van het boek ter beschikking gesteld van de
bibliotheek om deze op te nemen in de collectie voor uitleen
6. Vereniging ‘Neroterse kal’. Samenwerking voor drukken kalender.
Het college gaat akkoord met de samenwerking.

7. Vaststelling selectiecommissie deskundige milieu.
Het college stelt de selectiecommissie voor de functie van deskundige milieu
samen.
8. Fondsenwerving Rode Kruis-Vlaanderen in 2020.

Het college gaat akkoord met de fondswervingsactiviteiten van Rode KruisVlaanderen door BVBA Pepperminds en Direct Result Marketing BVBA in
Maaseik van januari tot en met december 2020, onder de voorwaarden:




er wordt niets verkocht
de fondsenwerving gebeurt met respect voor het publiek
de fondsenwervers respecteren de gewone doorgang van voetgangers en
verkeer.

9. Onderhoud plantsoenen Verloren Kost e.a. 2020 verlengbaar in 2021.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het bestek met nr. 2019/180 en de raming voor de opdracht “Onderhoud
plantsoenen Verloren Kost e.a. 2020 verlengbaar in 2021”, opgesteld door de
Dienst Werken 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 € 219.023,52 excl. btw of
€ 265.018,46 incl. 21% btw.

10. Onderhoud Heerenlaak 2020 verlengbaar in 2021. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het bestek met nr. 2019/178 en de raming voor de opdracht “Onderhoud
Heerenlaak 2020 verlengbaar in 2021”, opgesteld door de Dienst Werken
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 € 176.796,38 excl. btw of € 213.923,62 incl. 21% btw.

11. De Watergroep nieuwe organisatiestructuur.
Kennis te nemen van de vanaf 1 november 2019 ingaande nieuwe structuur van
De Watergroep met als belangrijkste wijziging voor de stad het creëren van 10
nieuwe distributiezones - in de plaats van de vroegere sectorale dienstencentra
- met elk een zonemanager Realisaties en Relatiebeheer.
12. Maaien wegbermen 2020. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en
aan te schrijven kandidaten.
Het bestek met nr. 2019/176 en de raming voor de opdracht “Maaien
wegbermen 2020”, opgesteld door de Dienst Werken 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
€ 54.460,00 excl. btw of € 65.896,60 incl. 21% btw.
13. Maaien grasmatten 2020 verlengbaar 20 2021. Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
Het bestek met nr. 2019/172 en de raming voor de opdracht “Maaien
grasmatten 2020 verlengbaar in 2021”, opgesteld door de Dienst Werken
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 € 182.050,68 excl. btw of € 220.281,32 incl. 21% btw.
14. Omgevingsvergunning – Het bouwen van een ééngezinswoning –
Kinrooiersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af.

15. Omgeving opname in het vergunningenregister Houtstraat te 3680 Maaseik.
Het gebouw in gesloten bebouwing, gelegen Houtstraat, wordt opgenomen in het
vergunningenregister als zijnde geacht vergund zoals weergegeven op de
kadastrale schets van1968.

16. Omgevingsvergunning voor bouwen van een woning in halfopen bebouwing
met een vrijstaande garage Grotlaan.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor bouwen van een woning in halfopen bebouwing met
een vrijstaande garage.
17. Omgeving – Weigering van Omgevingsvergunning voor het regulariseren van
de aangelegde verharding en het plaatsen van een carport tegen zijgevel
woning, het plaatsen van een vrijstaande carport en de regularisatie van een
keermuur, Smoutweg.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag voor het
regulariseren van de aangelegde verharding en het plaatsen van een carport
tegen zijgevel woning, het plaatsen van een vrijstaande carport en de
regularisatie van een keermuur.
18. Omgeving – Ter kennisgeving beslissing van de deputatie i.v.m. een
omgevingsvergunning – hernieuwing en verandering rundveehouderij –
Tienderstraat.
Er wordt onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de
omgevingsvergunning verleend voor het project 'hernieuwing en verandering
rundveehouderij'.
19. Omgeving – Kennisgeving weigering omgevingsvergunning door de
deputatie van de provincie Limburg – Het regulariseren van een gebouw
met één kantoor en één woongelegenheid naar een gebouw met twee
woongelegenheden – Weertersteenweg.
Kennis te nemen van de weigering omgevingsvergunning van 07 november
2019 afgeleverd door de deputatie van de provincie Limburg.

20. Omgeving – het regulariseren van een vrijstaande tuinberging, klinker- en
kiezelverharding en een waterpartij – Venlosesteenweg.

Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor
het regulariseren van de terrasverharding van 8,38m² en de verharding van de oprit
van 53,97m² bij woning nr. 125.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor
het regulariseren van de klinker- en kiezelverharding en een waterpartij/vijver bij
woning nr. 123.

21. Omgevingsvergunning – Het omvormen van een handelspand naar een
horecazaak- Koningin Astridlaan.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het omvormen van een handelspand naar een
horeczaak en het regulariseren van een overkapping met een verharding.
22. Omgevingsvergunning voor het slopen van een afdak en het uitbreiden en
verbouwen van een ééngezinswoning naar een tweegezinswoning,
Koningin Astridlaan.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het slopen van een afdak en het uitbreiden en
verbouwen van een ééngezinswoning naar een tweegezinswoning.
23. Herinrichting ACM collectief en uniform sorteersysteem.
Het college gaat akkoord met de aankoop van 4 afvalbakken voor een
totaalbedrag van 614.11€ excl BTW bij firma Drisag NV, Industriepark Klein
Gent, Diamantstraat 4 te 2200 Herentals volgens offerte d.d. 26 juni 2019.
24. Bodemonderzoek Kleinbeekstraat, 3680 Maaseik.
Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord om een
oriënterend bodemonderzoek uit te voeren op het adres Kleinbeekstraat, op
kosten van stad Maaseik en de kosten als schuldeiser terug te vorderen uit het
faillissement.
25. Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat fase 2. Opheffing
schorsing der werken vanaf 18 november 2019.
Goedkeuring wordt verleend aan het verzoek om voor de opdracht
“Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat fase 2 ” de schorsing vanaf
18 november 2019 op te heffen.

26. Sociale economie groenonderhoud woonwijken 2020. Goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven kandidaten.
Het bestek met nr. 2019/179 en de raming voor de opdracht “Sociale economie
groenonderhoud woonwijken 2020”, opgesteld door de Dienst Werken 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 € 133.209,35 excl. btw of € 161.183,31 incl. 21% btw.
27. Duurzame maatregelen tijdens carnaval in Maaseik.
Het college van burgemeester en schepenen neemt volgende maatregelen voor
een duurzaam carnaval:

Gebruik van confetti is verboden.
Gebruik van plastic bekers, blikjes en petflesjes is verboden vanaf 1 januari
2020.
Kleine snoepjes of karamellen in aparte plastic verpakking zijn verboden. Er
wordt zo veel mogelijk snoep en ander materiaal uitgedeeld in plaats van
uitgestrooid. Wafels, popcorn, chips, koekjes en verpakkingen met meerdere
snoepjes zijn toegelaten.
De stad voorziet langs de route van de stoet zones waar de dozen afkomstig
van de wagens verplicht ingezameld worden.
Flyeren is verboden.s

