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

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 23/12/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester
en schepenen, d.d. 23/12/2019, 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. Openstaande vorderingen stad 2014-heden. Oninbaarstelling – Kennisname.
Het CBS neemt kennis van de oninbaarstelling voor een bedrag van 43.149,11
euro die de financieel directeur als oninbaar boekt via de jaarrekening 2019 op
basis van redenen van insolvabiliteit van de debiteur.
4. Retributie op het voltrekken van huwelijken. Hernieuwing voor 2020-2025.
Voor huwelijken die voltrokken worden op volgende dagen geldt de volgende
retributie:



huwelijken op maandag tot en met vrijdag: 25 euro
huwelijken op zaterdag: 75 euro

5. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor ‘de levering van maaltijden voor Hopsa
2020-2023. Gunning. Besluit.
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Sodexo Belgium NV,
Pleinlaan 15 te 1050 Brussel, tegen het nagerekende offertebedrag van
€ 16.354,00 excl. btw of € 17.335,24 incl. 6% btw.De eenheidsprijs wordt
vastgesteld op € 2,60 excl. btw of € 2,76 incl. btw. voor 2020.
De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de
basisopdracht (geïndexeerd)
6. Aankoop toebehoren bandenkraan
lastvoorwaarden en gunning. Besluit.

voor

wegenwerken.

Goedkeuring

Het bestek met nr. 2019/204 en de raming voor de opdracht “Aankoop toebehoren
bandenkraan voor wegenwerken”, 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 € 9.700,00 excl. btw of € 11.506,00 incl. btw.
7. Kennisgeving resultaat en aanstelling outreachend integratiemedewerker.
Het college stelt iemand aan als voltijds contractueel outreachend
integratiemedewerker, in weddeniveau B met weddeschaal B1-B3, voor een
bepaalde duur van 20/01/2020 tot en met 19/01/2022, met een inloopperiode ten
belope van 10 maanden. Voor het einde van de inloopperiode wordt er een
evaluatie voorzien om de arbeidsovereenkomst te bestendigen.

8. Voorlopige inschrijving. Goedkeuring.
Het college neemt kennis van de voorlopige inschrijving.
9. Voorlopige inschrijving. Goedkeuring.
Het college neemt kennis van de voorlopige inschrijving.
10. Aanstellingen personeel 2019-2020 stedelijke academie voor kunsten
Maaseik.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de opdrachten.

11. Omgeving – ter kennisgeving beslissing van de deputatie betreffende een
omgevingsvergunning – hernieuwing en verandering rundveebedrijf
Diestersteenweg.
Aan bedrijf Diestersteenweg 3680 Maaseik wordt onder de voorwaarden bepaald
in dit besluit, de omgevingsvergunning verleend voor het project 'hernieuwing en
verandering rundveehouderij'.
12. Omgevingsvergunning - 874.2/2019/015 Bijstelling verkaveling 874.2/2013/027
– lot 1 – Hoendersstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning voor het
bijstellen van lot 1 van de verkaveling 874.2/2013/027 af aan de aanvrager.
13. Verkoop/ruiling
onroerend
Neeroeteren(ACN) met Ons Dak.

goederen

administratief

Centrum

Principieel akkoord te gaan met de verkoop van het onroerend goed, gekend als
kantoorruimte Administratief Centrum Neeroeteren, gelegen onder Maaseik
2de Sie B deel van 1249L en aangeduid onder lot 2 op het ruilingsplan opgesteld
op 12 december 2019 opgesteld door bvba Landmeters- en vastgoedexperten
voor het bedrag van 265.000,00 euro aan c.v. Ons Dak Maastrichtersteenweg 31
te 3680 Maaseik en met de ruiling van de loten 1 en 3 met c.v. Ons Dak
voormeld met gesloten beurs.

14. Deelname Straat.net 2020 – zwerfvuilactie 20,21 en 22 maart 2020.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de
deelname van de stad Maaseik aan de zwerfvuilactie 'Straat.net 2020',
georganiseerd in samenwerking met Limburg.net die zal doorgaan op 20, 21 en
22 maart 2020.

