Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 30 september 2019
__________________________________________________________________________________

1. Voorlopige agenda gemeenteraad 21 oktober 2019.

Akkoord.
2. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 23/09/2019.

Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 23/09/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

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

4. Raamovereenkomst voor aankoop boeken bibliotheek 2020-2023.
Goedkeuring Lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s.
Het bestek met nr. 2019/158 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor
aankoop boeken bibliotheek 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 € 118.867,92
excl. btw of € 126.000,00 incl. 6% btw.

5. Raamovereenkomst voor aankoop audiovisuele materialen (CD’s, DVD’s en
games) voor de bibliotheek 2020-2023. Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodigen firma’s.
Het bestek met nr. 2019/157 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor
aankoop van audiovisuele materialen (CD's, DVD's en games) voor de bibliotheek 20202023”, 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 € 76.033,05 excl. btw of € 91.999,99 incl. 21% btw.

6. Stopzetting opdracht Raamovereenkomst voor Copiers en Printers. Besluit.
De plaatsingsprocedures voor Perceel 1 (Copiers), Perceel 2 (Printers ) worden
stopgezet. De percelen worden niet gegund en de procedures zullen later eventueel
opnieuw opgestart worden.

7. Aansluiting raamcontract V-ICT-OR – Comparex Licenties Microsoft.
De opdracht “Microsoft licenties en aanvullende diensten” te gunnen aan Comparex
Software Belgium, Buro & Design Center, Lokaal 315, Heizel Esplanade Bus 3 te 1020

Brussel, tegen het tarieven vermeld in hun offerte via de raamovereenkomst die V-ICTOR vzw sloot op basis van het bestek met nummer 2018/06.

8. Aanstelling kinderopvangster voor onbepaalde duur.
Het college stelt iemand aan met ingang van 01/10/2019 aan als deeltijds (25/38 u. per
week) contractueel kinderopvangster binnen de groepsopvang Hopsa, in weddeniveau C
met weddeschaal C1, voor een onbepaalde duur met een inloopperiode van 8
maanden. Voor het einde van de inloopperiode wordt er een evaluatie voorzien om de
arbeidsovereenkomst te bestendigen.

9. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het vreemdelingenregister.

10. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het vreemdelingenregister.

11. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het vreemdelingenregister.

12. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.
13. Voorstel aanpassing Kruispunt Grotlaan - Vredestraat.
De bespreking van dit dossier wordt uitgesteld tot het moment nadat er overleg is geweest
met de betrokken bevolking en met de dienst mobiliteit.

14. Weigering van omgevingsvergunning – het plaatsen van een fietsenstalling –

Solveldstraat zn.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een fietsenstalling aangevraagd namens CORDEEL ZETEL HOESELT NV.

15. Omgeving – het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met

carport en vrijstaande garage – Grootrootstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met vrijstaande garage.

16. Omgeving – het gedeeltelijk slopen van de handelswoning. Het verbouwen

van een handelspand met 2 appartementen en het herbouwen van de garage
– Bosstraat.
Akkoord.

– Het bouwen van een fietsenstalling, het
regulariseren van de verhardingen met het wijzigen van de inritten –
Venlosesteenweg.

17. Omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een fietsenstalling, het regulariseren van de
verhardingen met het wijzigen van de inritten mits voorwaarden.

18. Omgevingsvergunning. Het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen

bebouwing – Niesstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert
de voorwaardelijke
omgevingsvergunning af voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing.

19. Omgeving – opname in het vergunningenregister stad Maaseik – Bosstraat.

Het gebouw in gesloten bebouwing, gelegen Bosstraat, wordt opgenomen in het
vergunningenregister als zijnde geacht vergund zoals weergegeven op de
kadastrale schets van 1890.
20. Omgeving – het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met

een vrijstaand bijgebouw met overdekt terras en zwembad – Broekstraat.
Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning af voor het
bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing met een vrijstaand bijgebouw met
overdekt terras en zwembad.

21. Uitbreiding riolering Heppeneert. Vraag voor samenwerkingsovereenkomst

met Fluvius.
De bespreking van dit dossier wordt verplaatst naar de vergadering van het college op 14
oktober 2019.
22. Vraag door sportleerkracht aan het GO-onderwijs Burgemeester Philipslaan

voor kappen van bomen en leveren boomschors.
Dienst werken doet navraag of Limburg.net deze taak eveneens gratis doet.

23. Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat fase 2. Principiële
goedkeuring herstellen riool Hertstraat.
Principieel goedkeuring te verlenen aan de raming voor de herstelling van het riool in de
Hertstraat en dit te kaderen als verrekening binnen de opdracht “Herinrichting
Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat fase 2” voor het totaal bedrag in meer van
€ 151.767,53 excl. btw of € 162.587,64 incl. btw waarvan € 72.354,17 ten laste van
Fluvius en € 27.889,04 lastens Fluvius voor theoretisch sleufherstel en € 51.524,32 (excl.
BTW) of € 62.344,43 (incl. BTW) ten laste van Stad Maaseik. De administratie de
opdracht te geven het dossier te finaliseren.

24. Leegstand – Aanvraag schrapping
Bleumerstraat (handelsgedeelte).

uit

het

leegstandsregister

–

Het pand gelegen Bleumerstraat te Maaseik wordt niet geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen.

25. Plan plaats 28 Engerhoven.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het bijgevoegd plan en
geeft toestemming om standplaats 28 in te nemen.

26. Initiatief tot opheffing van de vergunning voor de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 met als dossiernummer
752.2/2016/027 – Diestersteenweg.
De exploitant van het landbouwbedrijf ter plaatse Diestersteenweg heeft voldoende
kansen gehad om aan de voorwaarden van de milieuvergunning van 18 april 2017 te
voldoen. Daarom neemt het college van burgemeester en schepenen het initiatief om de
procedure voor opheffing van de vergunning te starten.

27. Goedkeuring van de subsidieaanvraag voor
biodiversiteitsproject
‘Maaslandse kruiden in het landschap van Maaseik’ bij provincie Limburg.
Het college keurt het aanvraagdossier voor het bekomen van een provinciale subsidie
voor het biodiversiteitsproject 'Maaslandse kruiden in het landschap van Maaseik' goed.
Het college engageert zich om het project uit te voeren bij toekenning van een subsidie en
levert een eigen inbreng van 4750 euro voor randinfrastructuur en de
lanceringscampagne.Het gerealiseerde project wordt op een ecologische manier
onderhouden door de stadsdiensten.

28. Voortverkoop industriegrond Jagersborg door nv Vanstreels aan bvba
Girama.
Principieel akkoord te gaan met de voortverkoop van het onroerend goed gelegen onder
Maaseik 1ste Afd. Sie A nummer 1860/T groot 34a 20ca door de nv Vanstreels aan de
bvba Girama met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik Nielerstraat, mits de bijzondere
voorwaarden van overheidswege opgelegd in de akte van 16 maart 2017, enkel de
artikelen 8 tot en met 16, dienen opgenomen te worden bij deze verkoop.

29. Halloweenwandeling op 26 oktober 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de jaarlijkse halloweenwandeling
camping Zavelbos op zaterdag 26 oktober 2018 van 18.30 tot 21.45 uur.

30. De Zilvermeeuw op 26 oktober 2019.
Het college gaat akkoord met de doortocht van een veldfietstocht door vzw Zilvermeeuw
op zaterdag 26 oktober 2019.

31. Goedkeuring organisatie jaarlijkse stratenloop voor middelbaar onderwijs.

Het college keurt de volgende uitgaven goed
- 300 euro voor de maaltijd van de vrijwilligers
- 1802,3 euro voor de huur van de elektronische tijdsregistratie
- 2.110 euro voor het busvervoer
- 150 euro voor de medailles

32. Griezelen in Dorne op 19 oktober 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van Griezelen in Dorne op zaterdag 27
oktober 2018 op het voetbalplein van Dorne, Dornerstationstraat, met wandeling over een
uitgestippeld parcours.

33. Toekenning van een kilometervergoeding voor de vrijwilligers van het
bezoekersteam buurtgerichte zorg.
Het college beslist om met ingang van 1 januari 2020 voor de vrijwilligers van het
bezoekersteam buurtgerichte zorg een kilometervergoeding toe te kennen voor de
kilometers die zij met de wagen of met de fiets afleggen voor het uitvoeren van de
huisbezoeken en dit aan de officiële tarieven van de kilometervergoedingen.

34. Wijziging diplomavoorwaarden functie deskundige mobiliteit/verkeer.
De bijzondere kwalificatievereisten voor de functie van deskundige mobiliteit/verkeer bij
aanwerving als volgt vast te stellen:
- Houder zijn van een functiegericht bachelordiploma OF (algemeen) bachelordiploma + 4
jaar relevante ervaring en slagen voor de selectieprocedure;
OF
- Houder zijn van een graduaatsdiploma in de verkeerskunde en mobiliteit.

