Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 26 augustus 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 19/08/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 19/08/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.
2. Lokale Radio Maaseik (LRM). Aanbod evenementenpakket.
Het college gaat akkoord met het principe van het aanbod uit het evenementenpakket van
Radio LRM. De praktische invulling van het pakket gebeurt in samenwerking tussen de
diensten communicatie-secretariaat en toerisme/musea. In praktijk kunnen er bijgevolg
andere keuzes gemaakt worden.

3. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de aanleg van een
tijdelijk fiets- en wandelpad voor de ontsluiting van de wal. Gunning.
De opdracht “aanleg van een tijdelijk fiets- en wandelpad voor de ontsluiting van de wal”
wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde Cornelissen
Erik, Leverenweg 7 te 3680 Maaseik, tegen het forfaitair offertebedrag van € 10.916,62
incl. 21% btw.

4. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor het aanstellen van
een partner voor het uitvoeren van controlegeneeskunde 2019-2023. Gunning.
De opdracht “aanstellen van een partner voor het uitvoeren van controlegeneeskunde
2019-2023” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Medilim VZW, Kunstlaan 16 te
3500 Hasselt, tegen de onderhandelde eenheidsprijzen van deze inschrijver.

5. Overheidsopdracht
ZVB
‘Afvalophaling
Woonzorgcentrum
en
Kinderopvang’. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te
schrijven firma’s.
Het bestek met nr. 2019/138 en de raming voor de opdracht “Afvalophaling
Woonzorgcentrum en Kinderopvang”, opgesteld door de Aankoopdienst wordt
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 € 120.000,00 excl.
btw of € 145.200,00 incl. 21% btw.

6. Belasting parkeren vaststelling kohier aanslagjaar 2019 (periode 01.04.2019
tot en met 31.07.2019).
Het kohier inzake de belasting voor het betalend parkeren, parkeerkaarten en blauwe
schijf, van de periode 1 april 2019 tot en met 31 juli 2019, vast te stellen en uitvoerbaar te
verklaren voor het bedrag van 12.495,00 euro.

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

8. Aanstelling toezichter academie.
Het college stelt iemand aan als deeltijds (22/38 u. per week) contractueel toezichter
binnen de stedelijke academie voor kunsten Maaseik, in weddeniveau D met
weddeschaal D1, voor een bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 30/06/2020.

9. Aanstelling toezichter academie.
Het college stelt iemand aan als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel toezichter
binnen de stedelijke academie voor kunsten Maaseik, in weddeniveau D met
weddeschaal D2, voor een bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 30/06/2020.

10. Aanstelling toezichter academie.
Het college stelt iemand aan als deeltijds (33/38 u. per week) contractueel toezichter
binnen de stedelijke academie voor kunsten Maaseik, in weddeniveau D met
weddeschaal D2, voor een bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 30/06/2020.

11. Standplaatswijziging schoonmaaksters.
Het college wijzigt met ingang van 01/09/2019, de standplaats van een schoonmaakster
waarbij zij vanaf diezelfde datum als deeltijds (24 u. 24 min per week) contractueel
schoonmaakster haar prestaties verricht binnen de dienst cultuur.
Het college wijzigt met ingang van 01/09/2019, de standplaats van een schoonmaakster,
waarbij zij vanaf diezelfde datum als deeltijds (24 u. per week) contractueel schoonmaakster
haar prestaties verricht binnen het ACM.

12. Definitieve benoeming voltijds diensthoofd jeugd.
Het college benoemt met ingang van 01/09/2019 een personeelslid definitief in de graad
van voltijds statutair diensthoofd jeugd, met de daaraan verbonden weddeschaal B4-B5.s

13. Definitieve benoeming voltijds diensthoofd P&O loonbeheer.
Het college benoemt een personeelslid met ingang van 01/09/2019 definitief in de graad
van voltijds statutair diensthoofd P&O loonbeheer, met de daaraan verbonden
weddeschaal B4-B5.
14. Verlenging tewerkstelling parkeerwachter.
Het college stelt iemand aan voor een bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met
29/02/2020 als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel parkeerwachter binnen de dienst
parkeren, in weddeniveau D met weddeschaal D2, ter vervanging van een ander
personeelslid, afwezig ingevolge volledige schorsing van haar arbeidsovereenkomst als
parkeerwachter.
15. Verlenging tewerkstelling dossierbeheerder dienstverlening en schorsing

tewerkstelling parkeerwachter.
Het college stelt een personeelslid aan als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel
dossierbeheerder dienstverlening, in weddeniveau C met weddeschaal C1, voor een
bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 29/02/2020.
Het college en het personeelslid gaan in onderling overleg akkoord met de schorsing van
haar arbeidsovereenkomst d.d. 22/09/2008, als deeltijds (19/38 u. per week) contractueel
parkeerwachter, voor een bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 29/02/2020.

16. Engerhoven woonwagenterrein wegen. Goedkeuring eindafrekening en

voorlopige oplevering.
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Engerhoven
woonwagenterrein wegen”, opgesteld door de ontwerper, Buro Landschapsplanning,
Stedebouw en Techniek NV, P.P. Rubensstraat 10 bus 2 te 3680 Maaseik, waaruit blijkt
dat de werken een eindtotaal bereikten van 272.036,86 excl. BTW of €329.164,60 incl.
BTW
17. Inhouding van gedeelte van de gestelde borg van aannemer Mols voor de

infrastructuurwerken verkaveling Wurfelder Bosschen.
Van de laatste schijf van de borgsom gesteld door aannemer Louis Mols, algemene
ondernemingen, Hoge Mauw 580 te 2370 Arendonk bij BNP Paribas Fortis NV, CS Bank
Guarantees RPB-CB Antwerpen C, 2FA2X, Meir 48, 2000 Antwerpen met nr. 362681410-51215-04 een bedrag t.b.v. €16.216,42 in te houden.
Het saldo t.b.v. €5.802,56 van de borgsom gesteld door aannemer Louis Mols, algemene
ondernemingen, Hoge Mauw 580 te 2370 Arendonk bij BNP Paribas Fortis NV, CS Bank
Guarantees RPB-CB Antwerpen C, 2FA2X, Meir 48, 2000 Antwerpen met nr. 362681410-51215-04vrij te geven.
18. Omgeving – Verzaking – verkaveling 874.2.672 Drievekkenweg.
Akte te nemen van het verzoek voor de verkaveling met ref. 874.2.672 tot verzaking aan
deze verkavelingsvergunning van 1 maart 2005 met dossiernummer 874.2.672 en referte
7107V05-0001V01 voor de loten 1 en 2 volgens het kadaster Maaseik, tweede afdeling,
sectie D, nrs. 834B en 834C.
19. Omgevingsvergunning – het bouwen van een ééngezinswoning in open

bebouwing met ondergrondse garage – Broekstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met ondergrondse garage.

20. Omgevingsvergunning – het regulariseren van een ééngezinswoning naar

meergezinswoning met 2 woonentiteiten – Tweede Straat .
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag voor het regulariseren
van een ééngezinswoning naar meergezinswoning met 2 woonentiteiten.

–
Fase
8:
Restauratiewerken
aan
het
Capucijnenklooster en Deel 6: Restauratiewerken aan het exterieur en het
interieur van de kapel en het klooster – Capucienenstraat 17/23A.

21. Omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor:
- Fase 8: Restauratiewerken aan het Capucijnenklooster.
- Deel 6: Restauratiewerken aan het exterieur en het interieur van de kapel en het klooster
aan Groep Ter Engelen VZW .
22. Omgeving – verkaveling – Molenweg / Scheffersweg – 1 OB en 4 HOB.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden af voor de loten 1 en 2 voor halfopen bebouwing aan de
aanvrager.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden voor de loten 3,4 en 5.

23. Gruitroderlaan N771 Fietspaden, wegenis en riolering. Start procedure
aanvraag omgevingsvergunning.
Voor het ontwerp "Aanleg fietspaden, riolering en wegenis Gruitroderlaan N771,
Kortestraat en Ridderpadstraat" zoals opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 8 bus
3.01. te 3500 Hasselt de procedure voor de aanvraag van de omgevingsvergunning op te
starten.

24. Fluvius. Offerte voor het plaatsen van luidsprekerkabel langs de Bleumeren Mgr. Koningsstraat.
Het College keurt de offerte met nr. 0020079928 t.b.v. € 3.840,85 voor het plaatsen van
luidsprekerkabel langs de Bleumer- en Mgr. Koningsstraat goed.

25. Fluvius- Bleumer- en Mgr. Koningsstraat. Offerte voor het plaatsen van
stopcontacten met een continue voeding ter hoogte van de LED-armaturen.
Het College keurt de offerte met nr. 0020079926 voor het plaatsen van stopcontacten met
een continue voeding ter hoogte van de LED‐armaturen langs de Bleumer- en Mgr.
Koningsstraat t.b.v. €11.867,66 goed en gaat akkoord deze te financieren met de
tegoeden aan trekkingsrechten waarop de stad recht heeft bij Fluvius en nog over
voldoende middelen beschikt.

26. Fluvius. Nieuwe Openbare verlichting Bleumer- en Mgr. Koningsstraat.
P/044096.
Het College keurt de offerte met nr. 0020079925 voor de vernieuwing van het openbare
verlichtingsnet in de Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat tot aan de Sionstraat t.b.v.
€ 26.779,93 goed en gaat akkoord deze te financieren met de tegoeden aan
trekkingsrechten waarop de stad recht heeft bij Fluvius en nog over voldoende middelen
beschikt.

27. Voorlopige inschrijving. Goedkeuring.
Het college neemt kennis van de voorlopige inschrijving van twee personen op het adres
Marktstraat te 3680 Maaseik.

28. Mosselfestijn 14 september 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van het jaarlijkse mosselfestijn Koninklijke
Harmonie De Voortgang Neeroeteren op zaterdag 14 september 2019 en geeft toelating
voor het plaatsen van tenten rechts naast het ontmoetingshuis van 12 t.e.m. 16 september
2019, mits voorwaarden.

29. Garageverkoop buurtraad De Leu 7 september 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van een garageverkoop door Buurtraad De
Leu op zaterdag 7 september 2019 van 07.30 tot 15.00 uur in de volgende straten:
Roosterbergstraat, Niesstraat, Neerleestraat, Kabienstraat, Vogelstraat, Vogelshofstraat,
Gerriskapelstraat, Drie-Eikenstraat, Taglandstraat, onder de volgende voorwaarde:


bij openbare evenementen moet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met
voldoende waarborgen door de organisator worden afgesloten en de gegevens
moeten meegedeeld aan de cel evenementen.

30. Barbecue Schootsheidestraat 7 september 2019.
Het college geeft toelating aan de buurtvereniging Schootsheidestraat, voor de
organisatie van een straatbarbecue op zaterdag 7 september 2019 op openbaar domein,
indien voldaan wordt aan de voorwaarden.

31. Chili Motorrun op zaterdag 7 september 2019.
Het college gaat akkoord met de doortocht van de Chili Motorrun op zaterdag 7
september 2019, een motorrun ingericht ten voordele van Vitas, mits voorwaarden.

