Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 27 januari 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 21/01/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 21/01/2020, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.
2. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Overheidsopdracht

bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande
bekendmaking
voor
digitale
verslaggeving
bestuursvergaderingen. Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en
leverancierslijst. Besluit.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

4. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking voor ‘drukwerken 2020’. Gunning. Besluit.
De opdracht “drukwerken 2020” wordt gegund aan de economisch meest voordelige (op
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders.
* Perceel 1 (stadsmagazine 2020 : drukken en verspreiding) te gunnen aan Drukkerij
Symons voor € 50.779,30 incl. btw.
* Perceel 2 (Brochure musea & toerisme Maaseik 2020 : drukken ) te gunnen aan
Drukkerij Symons voor € 12.481,37 incl. btw.
* Perceel 3 (Brochure CCAO Maaseik 2020 : drukken en verspreiding) te gunnen aan
Moderna Printing voor € 46.133,81 incl. btw.
* Perceel 4 (Brochure Woord en Muziek : drukwerk ) te gunnen aan Moderna Printing voor
€ 5.677,36 incl. btw.
* Perceel 5 (Groepsuitstappen dienst Toerisme : drukwerk) te gunnen aan Drukkerij
Symons voor € 545,90 incl. btw.
* Perceel 6 (Lezersbrieven /nieuwflashes: drukwerk en verspreiding) te gunnen aan
Drukkerij Symons voor € 17.811,85 incl. btw.
* Perceel 7 (Affiches + flyers voor dienst toerisme) te gunnen aan Drukkerij Symons voor
€ 551,57 incl. btw.
Het totale gunningsbedrag bedraagt € 133.981,16 incl. 6% btw

5. Overeenkomst ondersteuning gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening –

verlenging 2 opdracht. Goedkeuring. Besluit.
De opdracht “overeenkomst ondersteuning Gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening”
wordt gegund aan de firma met de enige offerte zijnde CDRO BVBA, Winkelomseheide
233/2 te 2440 Geel, tegen het nagerekende offertebedrag van € 9.500,00 excl. btw of
€ 11.495 incl. 21% btw.
6. Het leveren en installeren van een beheerprogramma inzake parkeerbeleidintegratie 4411. Uitbreiding. Besluit.
Goedkeuring wordt verleend aan de aanvullende overeenkomst met Tradelec/InTouch
Voor de resterende 36 maanden met een licentie Connect Tier 2-intergratie
parkerapp voor het totaal bedrag in meer € 3.375,00 excl. btw of € 4.083,75 incl. 21% btw.
7. Bezwaar tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de woningen

die opgenomen zijn in het register van leegstand voor het aanslagjaar 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift tegen de
aanslag in de belasting op de gebouwen en de woningen die zijn opgenomen in het
register van leegstand voor het aanslagjaar 2018 ontvankelijk en gegrond.
8. Bezwaar van Elmaco NV tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen

en de woningen die opgenomen zijn in het register van leegstand voor het
aanslagjaar 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ingediend namens
Elmaco NV tegen de aanslag met artikelnummer 85 in de belasting op de gebouwen en
de woningen die zijn opgenomen in het register van leegstand ontvankelijk en gegrond.
9. Bezwaarschrift van Elmaco NV tegen de aanslag in de belasting op de

gebouwen en de woningen die opgenomen zijn in het register van leegstand
voor het aanslagjaar 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar van de heer Lars
Baens ingediend namens Elmaco NV tegen de aanslag met artikelnummer 86 in de
belasting op de gebouwen en de woningen voor het aanslagjaar 2018 ontvankelijk doch
ongegrond.
10. Ontslagname personeelslid ingevolge pensioen.
Het college neemt kennis van het schrijven d.d. 20/01/2020 van een contractueel
schoonmaakster binnen de dienst cultuur, met ingang van 01/12/2020 haar ontslag indient
om op diezelfde datum haar rustpensioen te laten ingaan. Deze ontslagname ingevolge
oppensioenstelling wordt aanvaard met ingang van 01/12/2020.
11. Heropenstelling aanleg wervingsreserve deskundige milieu B1-B3).
Het college gaat akkoord met het heropstarten van de procedure voor de aanleg van een
wervingsreserve voor de functie van contractueel deskundige milieu (B1-B3).
12. Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand in te schrijven op het adres Gerriskapelstraat te 3680
Maaseik.
13. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
14. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
15. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.

Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
16. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
17. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het vreemdelingenregister.
18. Stand van zaken toeristisch treintje.
Het College neemt kennis van het feit dat er geen onderdelen meer te vinden zijn voor
het herstellen van het toeristisch treintje. Het college geeft opdracht om de trein te
verkopen. Dit dient te gebeuren door de Aankoopdienst door inschrijven op de lijst voor
de te verkopen zaken en eigendommen van stad en OCMW.
19. Principiële goedkeuring convenant tussen Gidsenbond Maaseik vzw en Toerisme
Stad Maaseik.
Het College gaat principieel akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen
Toerisme Maaseik en de Gidsenbond Maaseik v.z.w. en deze goed te keuren voor de
periode van 1 januari tot en met 31 december 2021. Het dossier dient voor definitieve
goedkeuring op de agenda voor de gemeenteraad op 02.03.2020 geplaatst te worden.
20. Data organisatie Pinksterrommelmarkt 2020.
De bespreking van dit dossier wordt uitgesteld. Er volgt verder overleg tussen schepen
Giebens en de betrokken dienst. In functie van het resultaat van dit overleg wordt het
dossier door de dienst terug op de agenda voor het college geplaatst.
21. Omgevingsvergunning – Het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing –
Kinrooiersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing.
22. Omgeving – verslag lokaal woonoverleg 15 januari 2020.
Het college keurt het verslag goed.
23. Omgevingsvergunning het schilderen van gevels, aanbrengen van gevelbekleding
Eikerstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het schilderen van gevels, aanbrengen van gevelbekleding.
24. Omgeving – Leegstand – Schrapping Grote Kerkstraat.
Het pand gelegen Grote Kerkstraat te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande woningen.
25. Omgevingsvergunning – Het bouwen van een ééngezinswoning – Waterlozeweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor Het bouwen van een ééngezinswoning.
26. Omgeving – Verdeling – Schoorstraat / Aan de Neeroeterse Baan.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De huidige bestemming
blijft behouden.

27. Omgeving – het regulariseren van verhardingen en het bouwen van een vrijstaande
garage met tuinberging – Karel Gesslerstraat.

Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
regulariseren van verhardingen en het bouwen van een vrijstaande garage met tuinberging.
28. Omgeving – het wijzigen van de vergunde plannen voor wat betreft de
kelderverdieping en de achtergevel van het penthouse – Boomgaardstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
wijzigen van de vergunde plannen voor wat betreft de kelderverdieping en de achtergevel
van het penthouse.
29. Omgeving – Woonbeleidsplan – factuur Atelier Romain – laatste schijf.
Het openstaand saldo van € 3.630,00 incl. btw. te betalen. De wnd. algemeen directeur
en schepen Custers onderzoeken of voldaan werd aan al de elementen, opgesomd in het
bestek voor deze opdracht.
30. Omgeving – het verbouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing –
Verbindingsstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing.
31. Omgeving - Opname in het vergunningenregister stad Maaseik – Bleumerstraat.
De constructie op het perceel Bleumerstraat op te nemen in het vergunningenregister van
de Stad Maaseik als vergund geachte constructie gedeeltelijk opgericht vóór 22 april 1962
en gedeeltelijk opgericht tussen 22 april 1962 en 30 november 1980.
32. Omgeving – Markt – Melding uitvoeren werken binnen beschermd stadsgezicht.
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het uitvoeren van de
werkzaamheden zoals opgenomen in de melding werkzaamheden binnen beschermde
stads- en dorpsgezichten ingediend door Mandera BVBA.
33. Onderhoudscontract brandmeldcentrale Minderbroedersklooster. Goedkeuring
gunning en lastvoorwaarden.
De basisopdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte, zijnde Bergoens NV,
Jagersborgweg 15 te 3680 MAASEIK, tegen het nagerekende offertebedrag van € 620,00
excl. btw of € 750,20 incl. 21% btw. De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met 3 jaren.
34. Milieucoördinator A stedelijke werkhal 2020, 2021 en 2022. Goedkeuring gunning.
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis
van de prijs), zijnde BK-Ecosys bvba, Gouverneur Roppesingel 83 te 3500 Hasselt, tegen
de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver. De verlengingen worden
gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.
35. Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van de
melding voor het exploiteren van een mestopslag Nielerlochstraat.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door een inwoner van Maaseik waarin
ze de exploitatie melden van een nieuwe mestopslag (Vlarem-rubriek 28.2.c.1) ter plaatse
Nielerlochstraat.
36. Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat fase 2. Aanpassing leidend
ambtenaar.
Akkoord te gaan dat Marjan Willekens van Studiebureau AnteaGroup leidend ambtenaar
wordt voor de "Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat fase 2".
Er dient onderzocht te worden wie welke controle uitvoert.
37. Inventariseren en beheren van de gemeentewegen – het openbaar domein.
Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

38. Projectconcept leaderproject Opoeteren.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de inhoud van om het
projectconcept voor het Leaderproject Opoeteren en met de indiening van het project bij
Leader.
39. Fluvius Limburg. Nieuwe kaderovereenkomst voor aanbod energiediensten.
De kaderovereenkomst tussen Stadsbestuur van Maaseik en Fluvius Limburg voor het
aanbod van de energiediensten door Fluvius Limburg te ondertekenen.
40. Politieverordening Jaarmarkten Neeroeteren 2020.
Het College keurt politieverordeningen goed ter gelegenheid van de 2 jaarmarkten die
georganiseerd worden in deelgemeente Neeroeteren.
41. Toelage wijkfeest met barbecue.
Het college gaat akkoord met de toekenning van de subsidie van €125 aan de
organisatoren van het buurtfeest met barbecue van de Grinarweg, Adelhardweg,
Processieweg, Herenlaakweg, Aldeneik en Leugenbrugweg.
42. Schorsing tewerkstelling technieker milieu en aanstelling als zaalwachter ter
vervanging.
Het college gaat akkoord.
43. Openstelling functie deskundige lokale economie.
Het college gaat akkoord met de openstelling.

