Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 29 juni 2020
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 22/06/2020.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 22/06/2020, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.
2. Mandaten

Stad
Goedkeuring.

dienstjaar

2020

lijsten

goedgekeurde

facturen.

Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
3. Bezwaar van Orange Belgium NV ingediend door Allen & Overy LLP tegen de

belasting op dragende verticale constructies en zendmasten voor het
aanslagjaar 2019.
Het college neemt het voormelde bezwaarschrift van ORANGE BELGIUM NV tegen
de aanslag in de belasting op dragende verticale constructies en zendmasten,
Aanslagjaar 2019, voor een bedrag van 45.000 euro, niet aan.
4. Bezwaar van Telenet Group NV tegen de aanslag in de belasting op de

verticale constructies en zendmasten voor het aanslagjaar 2019.
Het college neemt het voormelde bezwaarschrift van TELENET GROUP NV tegen de
aanslag in de belasting op dragende verticale constructies en zendmasten, aanslagjaar
2019, voor een bedrag van 5.000 euro, niet aan.
5. Openbare verkoop “afgedankte artikelen”. Goedkeuring definitieve artikellijst

en minimumbedragen.
Het College van Burgemeester en schepenen gaat akkoord met de artikellijst "afgedankte
goederen" en de vermelde minimumbedragen.
6. Leveren

van managed services voor de beveiliging data en
communicatiestromen binnen netwerk stad Maaseik. Goedkeuring oplevering
en vrijgave borgstelling. Besluit.
Het college levert de opdracht “managed services voor de beveiliging data en
communicatiestromen binnen netwerk stad Maaseik” op.

7. Verlenging aanstelling medewerker ondersteuning ICT.
Het college verlengt de aanstelling van de medewerker ondersteuning ICT als voltijds
contractueel medewerker ondersteuning ICT, in niveau C met weddeschaal C1, met
ingang van 01/07/2020 tot en met 31/12/2020.

8. Aanstelling veiligheidsconsulent/DPO Stad en OCMW –verlenging van de

opdracht met 6 maanden.
Het college keurt de verlenging van de opdracht “aanstelling veiligheidsconsulent/DPO
Stad en OCMW” voor de periode van 6 maanden goed.
9. Aanstelling deskundige P&O met aanleg wervingsreserve.
Het college stelt iemand aan als voltijds contractueel deskundige P&O in weddeniveau B
met salarisschaal B1-B3 voor onbepaalde duur met een inloopperiode van 10 maanden.
Voor het einde van de inloopperiode wordt er een evaluatie voorzien om de
arbeidsovereenkomst te bestendigen.
10. Gids bij levenseinde en overlijden.
Het college keurt de inhoud van de vernieuwde gids bij levenseinde en overlijden goed.
Het college vraagt de dienst communicatie om de gids bij levenseinde en overlijden 20202022 te ontwerpen en te drukken, in eerste instantie op 250 exemplaren.
Het college geeft toestemming om de gids bij levenseinde en overlijden te laten verdelen
door de snelbalies aan de inwoners die geïnteresseerd zijn.
11. 21 juli viering.
Het college geeft toestemming om dit jaar een digitale versie van de 21 juli viering te laten
doorgaan op 21 juli 2020.
* er wordt op voorhand een filmpje opgenomen met het Belgisch volkslied, gespeeld door
de academie.
* er wordt op voorhand een filmpje opgenomen van het hijsen van de vlag door
burgemeester en/of schepenen.
Deze filmpjes worden op 21 juli online geplaatst.
* het volkslied wordt gespeeld op de beiaard.
12. Actie “Slapen in Maaseik” levert een horecabon van €50 op!.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de actie in het kader van
"Veilig uit je kot in Maaseik 2020" met als thema "Slapen in Maaseik levert een horecabon
van € 50 op!".
13. Jaarlijkse

bijdrage per inwoner aan RLKM
gebiedswerking RivierPark Maasvallei 2020-2025.

en

jaarlijkse

bijdrage

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de jaarlijkse bijdrage per
inwoner en de jaarlijkse bijdrage aan de gebiedswerking RivierPark Maasvallei van 20202025.
14. Omgeving – Verdeling – De Warre loten 1 en 2.

Er wordt gunstig advies gegeven voor de voorgestelde verdeling. De bestemming
blijft behouden.
15. Omgevingsvergunning verbouwen en uitbreiden van een boerderij naar

cursistencentrum Kasteelstraat.

Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor verbouwen en uitbreiden van een boerderij naar
cursistencentrum aan Responsa BVBA.
16. Omgeving – het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning in open

bebouwing door het plaatsen van een 2de verdieping en een overkapping
tegen de achtergevel van de ééngezinswoning – Kinrooiersteenweg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning in
open bebouwing door het plaatsen van een 2de verdieping en een overkapping tegen de
achtergevel van de ééngezinswoning.
17. Omgeving – omgevingsvergunning ingediend door dhr. Houben voor

hernieuwing van een grondwaterwinning aan de pastoorsdijklossing.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af
voor het exploiteren van een grondwaterwinning van 13 meter diep voor maximaal
12.000 m³ per jaar (hernieuwing).
18. Opname in het vergunningenregister van een bijgebouw, Malbroekstraat.

Het college neemt de beschreven constructie op in het vergunningenregister van
de Stad Maaseik als vergund geachte constructie opgericht tussen 22 april 1962
en 30 november 1980.
19. Reglement inzake tegemoetkoming voor niet-aansluiting riolering voor het

factuurjaar 2020 t.e.m. 2024 (verbruiksjaar 2019 t.e.m. 2023).
Het college gaat akkoord dat voor begrotingsdienstjaar 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 en
2025 binnen de kredieten die opgenomen zijn in het budget een toelage toegekend aan
particulieren woonachtig in woningen, gelegen in straten of delen ervan die niet over
riolering beschikken en dit als compensatie voor de in het huidige jaar (2020,2021,20202,
2023, 2024 en 2025) (jaar van verbruik is respectievelijk 2019,2020,2021,2022, 2023 en
2024) door De Watergroep worden aangerekende vergoeding ‘afvoer drinkwater’ in het
kader van de integrale waterfactuur. Deze integrale waterfactuur wordt verder
facturatiejaar genoemd. Elk facturatiejaar handelt over het verbruik van het afgelopen
jaar. Dit jaar wordt verder verbruiksjaar genoemd.
20. Verkoop bouwgrond Leemhoek Lot 12.
Het college gaat over tot de toewijzing van lot 12 uit de verkaveling Leemhoek, mits de
prijs van € 58.783,13 (€ 56.560,00 aankoopprijs - €2.053,13 makelaarskost - €170,00
leveringskost) en onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de getekende
verkoopovereenkomst van19 juni 2020.
21. Omgeving – het tijdelijk plaatsen van 2 noodklassen op de speelplaats van

Vrije Basisschool B.O. ‘de wikke’ – Burgemeester Philipslaan.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het tijdelijk plaatsen van 2 noodklassen op de speelplaats van
Vrije Basisschool B.O. 'de wikke' gelegen Burgemeester Philipslaan aan KATHOLIEK
BUITENGEWOON ONDERWIJS MAASLAND VZW.
22. Innemen standpunt werken Pelserstraat.

Het schepencollege vraagt aan het directiecomité van het AGBM om vergunninghouders
van de Pelserstraat en Loerstraat een gratis abonnement toe te kennen in de
ondergrondse parkeergarage Bospoort gedurende de werken in de Pelserstraat 20.
23. Omgevingsvergunning – Het plaatsen van een hellend dak en renovatie van

een plat dak en creëren van een slaapkamer op de zolderverdieping –
Prinsenhof.
Het college van burgemeester en schepenen levert de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor plaatsen van een hellend dak, renovatie van een platte dak en
creëren van een slaapkamer op de zolderverdieping.
24. Omgevingsvergunning – Het bouwen van een ééngezinswoning met

praktijkruimte en bijgebouw die verbonden worden met een tuinmuur – SintJansberg.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een ééngezinswoning met praktijkruimte en
bijgebouw die verbonden worden met een tuinmuur.
25. Omgeving – extra mogelijkheid aanvraag sociaal woonbeleidsconvenant.
Het college van burgemeester en schepenen geeft een positief antwoord op de vraag van
de VMSW voor het aanvragen van een nieuw sociaal woonbeleidsconvenant voor het
project 'Kramelt Neeroeteren fase 2 - 32 bijkomende sociale huurwoningen.
26. Omgeving – Leegstand – Schrappingsaanvraag Kolonel Aertsplein.
De woning gelegen Kolonel Aertsplein te Maaseik wordt niet geschrapt uit het register van
de leegstaande woningen.

– Leegstand
Voorshoventerweg.

–

27. Omgeving

Schrappingsaanvraag

woongedeelte

Het woongedeelte van het pand gelegen Voorshoventerweg te Maaseik wordt niet
geschrapt uit het register van de leegstaande woningen.
28. Omgeving

–

Leegstand

–

Schrappingsaanvraag

handelsgedeelte

Vullerstraat.
Het handelsgedeelte van het pand gelegen Vullerstraat te Maaseik wordt niet geschrapt
uit het register van de leegstaande gebouwen.
29. Tijdelijke

ondersteuning
projectmatige basis.

Dienst

Werken

door

een

ingenieur

op

Het college keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Tijdelijke ondersteuning
Dienst Werken door een ingenieur op projectmatig basis” goed. 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 € 29.040 incl. 21% btw.
30. Vraag van SSD Opoeteren voor het plaatsen van een tijdelijk Hudo voor de

bivakken in tenten.

Het college geeft goedkeuring dat er door de stad een gat wordt gegraven om
een tijdelijke sanitaire voorziening voor het tentenkamp te maken om tegemoet te kunnen
komen aan de coronamaatregelen.
31. Goedkeuring koopzondag 5 juli 2020 en verplaatsing koopjesfestival.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van de handelaars voor
een bijkomende afwijking op de wekelijkse rustdag op 5 juli 2020 goed.
32. Aanstelling extra jobstudenten binnen de dienst kinderopvang.
Het college stelt de kandidaten aan als extra jobstudent binnen de dienst kinderopvang
tijdens de zomervakantie van 2020.
33. Omgeving – verdeling – Administratief centrum Neeroeteren.
Het college geeft gunstig advies aan de voorgestelde verdeling. De bestemming blijft
behouden.
34. Aanstelling raadsman – weigering huwelijksvoltrekking.
Het college stelt een raadsvrouw aan ten einde de belangen van de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de Stad Maaseik te verdedigen in de procedure in verband met de
weigering van het voltrekken van het huwelijk.

