Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 28 oktober 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 21/10/2019.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 21/10/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

2. Machtiging aan personen om namens de Stad Maaseik klacht neer te leggen
bij de politie.
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de volgende personeelsleden om
in naam van de stad Maaseik een klacht neer te leggen bij de bevoegde politie en de
vergoeding van de schade te vragen voor alle dossiers waarin zij betrokken zijn
betreffende gebouwen (en hun uitrusting) en de toestellen van de stad Maaseik, straten,
pleinen, straatmeubilair en de beplantingen en accommodaties van de stad Maaseik

3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de algemene
gemeentebelasting voor het aanslagjaar 2019.

Het college van burgemeester en schepenen stelt de kohieren inzake de
algemene gemeentebelasting voor het aanslagjaar 2019 vast en verklaart ze
uitvoerbaar voor het bedrag van:
Gezinnen:
454.890,00 euro
Bedrijven:
Vrije beroepen:
5.600,00 euro
Bedrijven tot en met 250m²:
132.817,00 euro
Bedrijven >250m² hinderlijke klasse 0:
44.864,90 euro
Bedrijven >250m² hinderlijke klasse 2:
18.842,46 euro
Bedrijven >250m² hinderlijke klasse 3:
44.059,31 euro
Bedrijven land- en tuinbouw:
32.097,00 euro
________________

TOTAAL:

733.170,67 euro

4. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking (herhalingsopdracht) voor het vervoer van
kinderen voor en na schooltijd en schoolzwemmen 2020. Principieel
akkoord. Besluit.
Het college stelt om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
voor de opdracht “Busvervoer buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes -Stad maaseik”
op te starten.
De ondernemer De Wilg, Industrieterrein Kanaal-Noord 1433 te 3960 Bree wordt
uitgenodigd om een aangevulde offerte in te dienen.

5. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor het leveren van maaltijden aan Hopsa
2020-2023. Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en leverancierslijst.
Besluit.
Het bestek met nr. 2019/181 en de raming voor de opdracht “levering maaltijden voor
Hopsa 2020-2023”, 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 € 64.150,95 excl. btw of € 68.000,00
incl. 6% btw.

6. Bebloeming 2020 verlengbaar in 2021 en 2022 GOEDKEURING STARTEN
PROCEDURE EN LIJST UIT TE NODIGEN FIRMA’S.
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht
“Bebloeming 2020 verlengbaar in 2021 en 2022” wordt opgestart.

7. Raamcontract
levering
voeding,
non
food,
hygiëne
en
verzorgingsproducten. Goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven
firma’s.
Het bestek met nr. 2019/160 en de raming voor de opdracht “Raamcontract levering
voeding, non food, hygiëne en verzorgingsproducten”, opgesteld door Stad Maaseik
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 € 121.580,00 excl. btw of € 147.111,80 incl. 21% btw.

8. Bezwaar tegen de aanslag in de belasting op sluikstorten voor het
aanslagjaar 2018.
Het bezwaar wordt besproken.

9. Fiscaal verhaal van Telenet Group NV t/Stad Maaseik. Aanstellen raadsman.

Meester Konstantijn Roelandt van advocatenkantoor Lawstone Advocaten,
met kantoor te 2221 Heist-op-den-Berg, Dorpsstraat 91 aan te stellen als
raadsman van de stad Maaseik ten einde haar belangen te verdedigen in de
procedure zoals hoger omschreven.
10. Greenyard volleybalclub Maaseik toelage 2019 onroerende voorheffing.

Goedkeuring.
Het college kent aan de Greenyard volleybalclub Maaseik voor het aanslagjaar 2019 een
toelage van €10.946,12 toe als terugbetaling van het stadsaandeel in de onroerende
voorheffing. In het kader van de overeenkomst tussen de stad Maaseik, de Greenyard
volleybalclub Maaseik en het AGBI Maaseik wordt deze toelage rechtstreeks door de stad
overgemaakt aan het AGBI Maaseik ter afbetaling van de schulden van de Greenyard
volleybalclub Maaseik.
11. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.

Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
12. Project slimme Camera’s in samenwerking met S-LIM – aanvraag kick-off

meeting en start van samenwerkingstraject.
Akkoord met de opstart van het project slimme camera 's in samenwerking met de firma
S-LIM uit Hasselt.
13. Belasting parkeren vaststelling kohier aanslagjaar 2019 (periode 01.09.2019

tot en met 30.09.2019).
Het kohier inzake de belasting voor het betalend parkeren, parkeerkaarten en blauwe
schijf, van de periode 1 september 2019 tot en met 30 september 2019, vast te stellen en
uitvoerbaar te verklaren voor het bedrag van 2985,00 euro.

14. Ambtshalve schrapping uit het wachtregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een persoon te schrappen uit het wachtregister.
15. Verlenging wervingsreserve dossierbeheerder omgeving.
Het college verlengt de wervingsreserve voor de functie van dossierbeheerder omgeving
met één jaar met ingang vanaf 01/12/2019 tot en met 30/11/2020.

16. Kennisgeving oppensioenstelling personeelslid.
Het college neemt kennis van de oppensioenstelling met ingang van 01/09/2019 van een
personeelslid op basis van haar tewerkstelling als vastbenoemd personeelslid bij het
provinciebestuur van Limburg en haar vroegere tewerkstelling als voltijds contractueel
dossierbeheerder bij de stad Maaseik.
17. Waarneming van een hogere functie diensthoofd omgeving.
Het college gaat akkoord met het voorstel van de algemeen directeur om de functie van
diensthoofd omgeving waarnemend te laten invullen door een personeelslid.
18. Verhoging van de 2de pensioenpijler naar 2% in 2020 en 3% vanaf 2021.
Akkoord. Naar gemeenteraad.

19. Ontslagname personeelslid ingevolgde pensioen.
Het college neemt kennis van het schrijven d.d. 23/10/2019 van een personeelslid, waarbij
hij als voltijds contractueel technieker milieu binnen de dienst werken, met ingang van
01/05/2020 zijn ontslag indient om op diezelfde datum zijn rustpensioen te laten ingaan.
Deze ontslagname ingevolge oppensioenstelling wordt aanvaard met ingang van
01/05/2020.

20. Samenwerkingsvoorstel Poolstok Accord evaluatie financieel directeur.
Het college gaat akkoord met het samenwerkingsvoorstel van Poolstok voor de evaluatie
van de financieel directeur i.s.m. het adviesbureau Accord Group.

21. Hornenacht op 16 en 17 november 2019.

Het college gaat akkoord met de doortocht van de Hornenacht, een kaartleesrit door de
Automobielsportclub van Hornerijders in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17
november 2019 volgens de aangegeven route mits voorwaarden.

22. Sint-Maartensvuur Vespaclub 10 november 2019 Aldeneik.
Het college gaat akkoord met de organisatie van een Sint-Maartensvuur op zaterdag 10
november 2019 op een privéterrein aan de Endepoelstraat (Aldeneik).

23. Halloweentocht Mosa-RT op 7 november 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van een halloweenwandeling door Vrij
Internaat Kinrooi-Maaseik op donderdag 7 november 2019 van 19.00 tot 22.00 uur, mits
voorwaarden.

24. Vogeltentoonstelling Opoeteren 2 en 3 november 2019.
Het college is akkoord met de organisatie van de vogelshow van de vogelkundige kring
De Nachtegaal op 2 en 3 november 2019 in het ontmoetingshuis De Riet mits
voorwaarden.

25. Vasteloavesmatinee op 17 november 2019.
Het college is akkoord met de organisatie van de jaarlijkse Vasteloavesmatinee van D'Awt
Prinse van het Heilig Wammes op zondag 19 november 2019 in het Parochiecentrum van
Maaseik, mits voorwaarden.

26. Graffitiproject Van Eyck 2020.
Het schepencollege gaat akkoord met de uitwerking van het Grafittiproject Van Eyck
2020.

27. Vacante uren voor Vaste benoeming per 01012020.
De betrekkingen aan de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik na
vaststelling d.d. 15 10 2019 vacant te verklaren.

28. Terbeschikkingstelling grond Engerhoven.
Akkoord te gaan om de grond groot 1500m² ter beschikking te stellen aan een persoon
mits de prijs van 150,00 eur per jaar en onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen
in de overeenkomst terbeschikkingstelling van gronden Engerhoven, welke voor zover als
nodig, wordt goedgekeurd.

29. Dienstnota klachten airco’s Bussels uitvaartverzorging bvba Scholtisplein
22/23 te 3680 Neeroeteren.

30. Voorstel aanpassing Kruispunt Grotlaan – Vredestraat.
Het ontwerp en de raming voor de opdracht “aanpassing Kruispunt Grotlaan Vredestraat”, opgesteld door de Dienst Werken op 24 september 2019 worden
goedgekeurd. De raming bedraagt € 13.406,10 excl. btw of € 16.221,38 incl. 21% btw.

31. Uitbreiding riolering Heppeneert. Vraag voor samenwerkingsovereenkomst
met Fluvius.
Akkoord te gaan om de riolering uit te breiden voor de woningen gelegen te Heppeneert
30 t.e.m. 34. De kosten ten laste van de stad welke via het rioleringsfonds gefinancierd
kunnen worden belopen (75% van € 161.525 =) € 121.143,75 + € 47.644(weg herstel) € 21.875 (forfait sleufherstel) = €146.912,75 (incl. € 8.269 btw wegherstel).

32. Plaatsen fietsenrekken Bleumerstraat ter hoogte van “Melk en Suiker”.
Akkoord te gaan om fietsenrekken te plaatsen in de Bleumerstraat ter hoogte van "Melk
en Suiker" en hiervoor opdracht te geven aan Dienst Werken om deze te plaatsen.

33. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de
werken aanleg fietspaden Breeërweg – Dijkweg.
Naar aanleiding van de werkzaamheden aanleg fietspaden Breeërweg en de daaraan
voorgestelde omleiding is alle doorgaand verkeer uitgezonderd fietsers en bromfietsen
klasse A verboden op de Dijkweg vanaf het kruispunt met de Voorshoventerweg richting
Tismansweg.

34. Weigering van
hondenpension
Solterbosstraat.

omgevingsvergunning
met
buitenhokken,

voor regularisatie van een
verharding
en
omheining

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor de regularisatie van een hondenpension met buitenhokken,
verharding en omheining.

35. Omgeving – Verdeling – Neeroeterenstraat.
Er wordt een gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling.
Er zijn verder geen bemerkingen op dit verdelingsplan.

36. Omgeving – Plan plaats 36 Engerhoven – wijziging.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het plaatsen van een
tuinhuis op de aangegeven locatie op standplaats 36 op voorwaarde dat het tuinhuis niet
gebruikt wordt als woonfunctie maar complementair is aan de woning (berging, opslag,
...).

37. Omgeving geacht vergund opname ééngezinswoning Koningin Astridlaan.
Het gebouw in gesloten bebouwing, koningin Astridlaan, met de afmetingen zoals
weergegeven op de kadastrale schets van 1972 wordt in het
vergunningenregister als zijnde geacht vergund opgenomen.
38. Omgeving, opname in het vergunningenregister van een veranda teen de
achtergevel, van de woning Tweede Straat.

De aangebouwde veranda tegen de achtergevel, in het verlengde van de
linker zijgevel van de woning, gelegen Tweede Straat, wordt opgenomen
in het vergunningenregister als zijnde geacht vergund zoals weergegeven
op de kadastrale schets van1977.
39. Omgeving – verdeling – Den Houw het Gehucht.
Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling.

40. Omgeving – het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met
ondergrondse garage – Spoorwegstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met ondergrondse garage.

41. Omgeving – het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met
carport en tuinberging – Wurfelderbosweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met carport en tuinberging.

42. Omgeving – het slopen van een ééngezinswoning in open bebouwing en het
regulariseren van een klinkerverharding – Forstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
slopen van een ééngezinswoning en het regulariseren van een klinkerverharding.

43. Omgevingsvergunning – Het wijzigen van de raamopeningen en het creëren
van de nieuwe raamopeningen in de voorgevel van blok A – Weigering
aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van het penthouse van
blok B – Hoek Kempenweg/Stationsplein.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
wijzigen van de raamopeningen en het creëren van een nieuwe raamopening in de voorgevel
van blok A.
Het college van burgemeester en schepenen levert een weigering aanvraag
omgevingsverguning af voor het vergroten van het penthouse van blok B voor de hierboven
vermelde redenen.

44. Omgeving – Opname half-open bebouwing als zijnde vergund geacht –
Monseigneur Koningsstraat.
Het hoofdgebouw, zonder de uitbreiding tegen de achtergevel op de gelijkvloerse
verdieping, afgewerkt met een plat dak, is opgericht op het perceel Monseigneur
Koningsstraat op te nemen in het vergunningenregister van de Stad Maaseik als
geacht vergund. We kunnen er vanuit gaan dat de gebouwen zoals hierboven
omschreven opgericht werd voor 22 april 1962 en derhalve opgenomen kan
worden in het vergunningenregister van de stad Maaseik.
45. Beslissing

samenwerking met vzw Centrum management Maaseik
Eyckerstede 2020-2025.
De stad Maaseik wenst de nauwe samenwerking met de vzw Centrummanagement
Maaseik Eyckerstede voor de volgende legislatuur 2020-2025 te continuëren op
vernieuwde wijze.

