Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 29 juli 2019
__________________________________________________________________________________

1. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor ‘raamovereenkomst voor copiers en
printers’. Goedkeuring raming, lastvoorwaarden en leverancierslijst.
Besluit.
Het bestek met nr. 2019/139 en de raming voor de opdracht “raamovereenkomst voor
copiers en printers ”, 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 € 136.757,29 excl. btw of
€ 165.476,32 incl. 21% btw.

2. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de aankoop van PDF-

software voor dienst omgeving. Gunning.
De opdracht “ raamovereenkomst aankoop PDF-software voor de bouw en digitale
bouwaanvragen met jaarlijks onderhoud (support, updates)” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder, zijnde BLUEFIELD SPRL, Rue De La Cabourse 7A
te 1320 l'Ecluse, , tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 8.743,000 excl. btw of
€ 10.579,03 incl. 21% btw.
Hieraan is een jaarlijkse onderhoudskost met ondersteuning van € 654,50 of € 791,95
gekoppeld.
Het onderhoudscontract wordt afgesloten voor de max. duur van 8 jaar;

3. Bezwaar van Telenet Group BVBA tegen de aanslag in de belasting op de

verticale constructies en zendmasten voor het aanslagjaar 2018.

Het voormelde bezwaarschrift van TELENET GROUP BVBA, Neerveldstraat
105, te 1200 BRUSSEL, tegen de aanslag in de belasting op dragende verticale
constructies en zendmasten, aanslagjaar 2018, kohierartikel 2208/1,
artikelnummer 3 voor een bedrag van 5.000,00 euro, wordt niet aangenomen.
4. Midoffice SP-CRM : goedkeuring verrekening 7.

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 7 : prestaties voor de periode april, mei en
juni 2019 van de opdracht “Midoffice SP-CRM” voor het totaal bedrag in meer van
€ 9.583,75 excl. btw of € 11.596,34 incl. 21% btw.

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

6. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om twee personen te schrappen uit het bevolkingsregister.
7. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 22/07/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 22/07/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

8. Klachten ontvangen bij de stad Maaseik in het jaar 2018. Kennisname.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Het college neemt kennis van de in 2018 ingediende klachten volgens het
Klachtenreglement.
Aan de dienst communicatie-secretariaat wordt opdracht gegeven om dit dossier voor
kennisname op de agenda voor de gemeenteraadszitting op 2 september 2019 te
plaatsen.

9. Oprichten van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk tussen stad Maaseik en OCMW Maaseik.
Goedkeuring voor de minister.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van Kris
Peeters, federaal minister voor werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, van 14 juni
2019 waarbij hij de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie
en bescherming op het werk voor stad Maaseik en OCMW Maaseik vergunt.

10. Opname in het vergunningenregister stad Maaseik – Opname vrijstaande
garage bij een woning in open bebouwing – Oude Ophoverbaan.
De boven beschreven constructie, zijnde een vrijstaand bijgebouw met een
oppervlakte van 22,32 m² op te nemen in het vergunningenregister van de Stad
Maaseik als vergund geachte constructie opgericht tussen 22 april 1962 en 30
november 1980.
11. Omgevingsvergunning – het slopen van een pand en het bouwen van een

meergezinswoning met 3 wooneenheden en 3 vrijstaande carports met
tuinberging – Ophovenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor
het slopen van een pand en het bouwen van een meergezinswoning met 3
wooneenheden en 3 vrijstaande carports met tuinberging.

12. Omgevingsvergunning. Het slopen van een achterbouw, uitbreiden van een
woning met een achterbouw en een carport, het bouwen van een vrijstaande

tuinkamer en het regulariseren van een vrijstaand tuinhuis – Ketelstraat te
3680 Maaseik.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor Het slopen van een achterbouw, uitbreiden van een
woning, bouwen van een vrijstaande tuinkamer en een carport en regularisatie van
een vrijstaand tuinhuisje.
13. Omgevingsvergunning Driebekenweg voor regularisatie bedrijfwoning,
bouwen van een werkhal.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor de regularisatie van de bedrijfswoning, de
staalconstructie, het bouwen van een werkhal het verbinden van de bedrijfswoning
met de werkhal en het aanleggen van een verharding met parkeerplaatsen.

14. Omgevingsvergunning – Bijstelling van verkaveling 874.2/2012/037 –
Achter het kerkhof.
Het college van burgemeester en schepenen WEIGERT de wijziging van de
specifieke voorschriften inzake verhogen van de kroonlijsthoogte.
Het college van burgemeester en schepenen KEURT de wijziging van de bouwzone
/ voorbouwlijn / voortuinstrook GOED.
Motivering : De afstand t.o.v. de rooilijn met 6m blijft gereserveerd.
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning onder
voorwaarden voor het bijstellen van de verkaveling 874.2/2012/037 voor een
aangepast dakbedekking.

15. Parkstraat riolering en wegenwerken. Goedkeuring gunning.
Akkoord te gaan de opdracht te gunnen aan Algemene Ondernemingen Baeten,
Dreesstraat 34, 3660 Opglabbeek voor een bedrag van € 36.940,23(incl. BTW).
Het aandeel van de stad van €25.123,23 (incl. BTW) goed te keuren en te
financieren via het Rioleringsfonds waar de stad Maaseik nog over voldoende
middelen beschikt en € 11.810,50(excl. BTW) lastens Fluvius.
16. Herinrichting Bleumerstraat en Mr. Koningsstraat fase 2. Rechtvaardiging.
Gunning viseren na weigering visum door Financieel Directeur.
Het
College
van
Burgemeester
en
Schepenen viseert
op
eigen verantwoordelijkheid de
gunning
van
de
opdracht "herinrichting
Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat fase 2" . De werken worden toegewezen
aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde DE COSTER DOMINIQUE NV, Grote
Baan 572 te 3530 Houthalen-Helchteren, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 1.683.720,43 excl. btw of € 2.037.301,72 incl. 21% btw
, waarvan € 1.169.664,15 voor rekening van Stad Maaseik en € 867.637,58 voor
rekening van Fluvius (mits akkoord).

17. Melding kaleien en verbouwen bestaande woning met garage Javanastraat.
Er wordt geen akte genomen van de melding ingediend voor de in het
meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

18. Ontwerp herinrichting oud gemeentehuis Neeroeteren. Verbreking van de
vergunde opdracht.
De opdracht “Ontwerp herinrichting oud gemeentehuis Neeroeteren” wordt
verbroken.
19. Fluvius samenwerkingsovereenkomst aanleg riolering Ervenstraat. R004549.
Het College gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius en de Stad
Maaseik voor de uitbreiding van de riolering in de Ervenstraat. De totale werken worden
geraamd op € 316.118 waarbij € 18.630 (excl. BTW) voor de wegeniswerken lastens de
stad zijn. De rioleringswerken indien niet gesubsidieerd door de hogere overheid en de
wegeniswerken te financieren met kredieten uit het rioleringsfonds waar Stad Maaseik
recht op heeft bij Fluvius en over voldoende middelen beschikt.

20. Fluvius samenwerkingsovereenkomst aanleg riolering Solterbosstraat,
Solterweg, Solterdijk en Schansweg. R004479.
Het College gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius en de Stad
Maaseik voor de uitbreiding van de riolering in de Solterbosstraat, Solterweg, Solterdijk
en Schansweg. De totale werken worden geraamd op 1.416.006 waarvan € 21.150 (excl.
BTW) voor de wegnioswerken. De 75% van de rioleringswerken indien niet gesubsidieerd
door de hogere overheid en de wegeniswerken te financieren met kredieten uit het
rioleringsfonds waar Stad Maaseik recht op heeft bij Fluvius en over voldoende middelen
beschikt.
21. Fluvius samenwerkingsovereenkomst aanleg riolering Gremelsloweg Stenenbrugweg.
Het College gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius en de Stad
Maaseik voor de uitbreiding van de riolering in de Gremelsloweg en Stenenburgweg. De
totale werken worden geraamd op € 401.913 waarvan € 4.815(excl. BTW) voor de
wegeniswerken welke ten laste van stad Maaseik zijn. De wegeniswerken kunnen wel
gefinancierd worden met kredieten uit het rioleringsfonds waar Stad Maaseik recht op
heeft bij Fluvius en over voldoende middelen beschikt. De rioleringswerken indien niet
gesubsidieerd door de hogere overheid(in dit geval Agentschap Ondernemen) en de
wegeniswerken te financieren met kredieten uit het rioleringsfonds waar Stad Maaseik
recht op heeft bij Fluvius en over voldoende middelen beschikt.
22. Fluvius samenwerkingsovereenkomst
R001925.

aanleg

riolering

Eerste

Straat.

Het College gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius en de Stad
Maaseik voor de uitbreiding van de riolering in de Eerste Straat. De totale werken worden
geraamd op € 1.034..334 waarvan € 69.750(excl. BTW) lastens stad Maaseik is. De
rioleringswerken indien niet gesubsidieerd door de hogere overheid en de wegeniswerken
te financieren met kredieten uit het rioleringsfonds waar Stad Maaseik recht op heeft bij
Fluvius en over voldoende middelen beschikt.
23. Goedkeuring eindafrekening voor de opdracht “ACM Verbouwing fase 2”.
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “ACM
Verbouwing fase 2”, opgesteld door de ontwerper, Architectuurdepot cvba, Langstraat

76 te 3630 Maasmechelen, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van
659.942,24 excl BTW.
24. Volmolenstraat. Riolering en wegenis. Opmaak sloopopvolgingsplan ism

Fluvius.
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent goedkeuring aan het voorstel van
Fluvius voor de opmaak sloopopvolgingsplan van de opdracht “Volmolenstraat” voor het
totaal bedrag in meer van 60% van € 1664 is € 998,40.
25. Goedkeuring organisatie eerste Flowfestival in Neeroeteren centrum op

zondag 08 september 2019.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaan akkoord met de organisatie van het
eerste Flowfestival in het centrum van Neeroeteren (parkje bij Dennenstraat) door de
jeugddienst en dienst musea-toerisme op zondag 08 september 2019 van 14 tot 21 uur.
Toegang is gratis.
26. Goedkeuring organisatie jaarlijks knapkoekfeest op de Markt te Maaseik op

zondag 01 september 2019.
Het College gaat akkoord met het organiseren van het jaarlijks knapkoekfeest, i.s.m. Kon.
Harmonie Concordia Maaseik op zondag 01 september 2019 van 13-18 uur op de Markt
van Maaseik.

27. Goedkeuring organisatie jaarlijkse Koetsenparade met voorprogramma op

zondag 15 september 2019.
Het College gaat akkoord met de samenwerking tussen de dienst toerisme/musea en het
comité “Historische Koetsenparade Maaseik” op zondag 15 september 2019.
28. Viering 100 jarige op 13 aug 2019.
Het college neemt akte van de 100ste verjaardag van een inwoonster en zal met een
afvaardiging aanwezig zijn op de viering op haar verjaardag op dinsdag 13 augustus 2019
om 14.00 uur in het woonzorgcentrum Armonea Ter Meeuwen, Torenstraat 15 in
Oudsbergen.
29. Tropic like it’s hot op 15 augustus 2019.
Het college geeft toelating aan Melissa Debois, Keyertstraat 22, 3650 Dilsen, voor de
organisatie van Tropic Like It's Hot, een kunstmarktje op een privéterrein langs de
Diestersteenweg, op donderdag 15 augustus 2019, mits voorwaarden.
30. Terrasfilm op 17 augustus 2019.
Het college verleent goedkeuring aan Curieus Maaseik, voor de vertoning van een film op
het Bosbessenpleintje in Opoeteren op zaterdag 17 augustus 2019, mits voorwaarden.
31. Straatbarbecue Eggestraat 31 augustus 2019.
Het college geeft toelating aan buurtvereniging Eggestraat, voor de organisatie van een
straatbarbecue op zaterdag 31 augustus 2019 op openbaar domein, mits voorwaarden.
32. WTC De Wringers MTB tocht 25 augustus 2019.
Het college verleent goedkeuring voor de organisatie van de Oeterdal Marathon, een
mountainbiketocht door W.T.C. De Wringers, op zondag 25 augustus 2019 op het
voorgestelde parcours, goedgekeurd door ANB, met vertrek aan sportcentrum De Borg,
mits voorwaarden.

33. Principiële goedkeuring inname openbaar domein winterconcept Eisbear.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Maaseik gaat
principieel akkoord met de inname van het terrein gelegen ter hoogte van
Kloosterbempden (weide), Maaseik (nog concreet te bepalen via een
inplantingsplan) voor de organisatie van het winterconcept Eisbear door Star
Group NV Holding, vanaf donderdag 14 november 2019 tot en met zaterdag 12
maart 2020 en 10 dagen ervoor voor de opbouw en 7 dagen erna voor de afbraak
onder voorwaarden.

