Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 1 april 2019
__________________________________________________________________________________

1. Advies vergunning klasse 1 feestvuurwerk ingediend door Technodexon
bvba, voor locatie te Maaseik.
Een GUNSTIG advies te verlenen over de aanvraag van Technodexon bvba, waarbij de
omschrijving van het type vuurwerk wordt gespecifieerd in de springstoffenvergunning
volgens het KB van 20 oktober 2015 en om pyrotechnische artikelen te mogen opslaan in
de primaire eenheidsverpakking (= de verkoopsverpakking) in plaats van de
transportverpakking voor de locatie Schoorstraat 7-9 onder de voorwaarde dat de
bemerkingen die de brandweerzone Oost-Limburg in haar advies dd. 28.01.2019 met ref.
07190.19.02 heeft opgenomen, worden uitgevoerd en er contact wordt opgenomen met
de dienst omgeving om zich in orde te stellen voor die constructies die nu niet vergund
zouden zijn.

2. Verrekening 2 Herstellen voetpad + kruispunt Sportlaan – dienstingang
zwembad van de opdracht “Herinrichting parkeerplaats omgeving oud
zwembad”.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 Herstellen voetpad + kruispunt Sportlaan dienstingang zwembad van de opdracht “Herinrichting parkeerplaats omgeving oud
zwembad” voor het totaal bedrag in meer van € 3.369,85 excl. btw of € 4.077,52 incl. 21%
btw.

3. Bezwaar tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de woningen
die opgenomen zijn in het register van leegstand voor het aanslagjaar 2017.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift
tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de woningen die zijn
opgenomen in het register van leegstand voor het aanslagjaar 2017
ontvankelijk en gegrond.
4. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor het aanstellen van
een partner voor het uitvoeren van controlegeneeskunde 2019-2023.
Goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure
van deze opdracht. Besluit.
Het bestek met nr. 2019/098 en de raming voor de opdracht “aanstellen van een partner
voor het uitvoeren van controlegeneeskunde 2019-2023”, 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 € 11.570,25 excl. btw of € 14.000,00 incl. btw voor de periode van 4 jaar.

5. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een persoon te schrappen uit het vreemdelingenregister.

6. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 01 april 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

7. Cittaslow. Goedkeuring van de vertegenwoordiging in de vzw
Cittaslow Belgium.
Het college van burgemeester en schepenen duidt als vertegenwoordiger in Cittaslow
Belgium vzw aan:
Myriam Giebens, schepen, wonende Niesstraat 84 te 3680 Maaseik (email:
myriam.giebens@maaseik.be - GSM 0468/213 780).
8. Mandaten Stad dienstjaar 2018 en 2019 lijsten goedgekeurde facturen.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.

9. Columbariumconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige columbariumconcessie op de
begraafplaats te Neeroeteren.

10. Nieuwe procedure eedafleggingen personeel stad.
Het college beslist om de bevoegdheid van de burgemeester, om de eed af te nemen van
personeelsleden, toe te vertrouwen aan de algemeen directeur. De algemeen directeur
kan deze bevoegdheid verder delegeren aan één van de leden van het managementteam.

11. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie met kelder (2m²) op de
begraafplaats te Maaseik. De concessiehoudster betaalt de factuur van 1.050 euro.

12. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Maaseik. De concessiehoudster betaalt de factuur van 450 euro.

13. Gremelsloweg onderhandelaar voor grondinnemingen. Goedkeuring
lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s.

Het bestek met nr. 2019/100 en de raming voor de opdracht “Gremelsloweg
onderhandelaar”, opgesteld door de Dienst Werken 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 € 6.611,57 excl. btw of € 8.000,00
incl. 21% btw.

14. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren. De concessiehouder betaalt de factuur van 450 euro.

15. Bezwaar tegen de aanslag op naam van Teakwood België bvba in de
algemene gemeentebelasting voor het aanslagjaar 2018.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift
tegen de aanslag in het kohier inzake de algemene gemeentebelasting
bedrijven op naam van Teakwood België bvba voor het aanslagjaar 2018
ontvankelijk doch ongegrond.
16. Bokkerieje 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van Bokkerieje 2019 en geeft vergunning aan
Bokkerieje vzw voor de inrichting van een bokkenstal op zondag 26 mei 2019 indien
voldaan wordt aan voorwaarden.
17. Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Voorshoventerweg – 2 loten HOB.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
verkavelen van het terrein, gelegen Voorshoventerweg in 2 loten halfopen bebouwing
bestemd voor woningbouw, zoals voorgesteld op de voorgebrachte plannen en de
aangepaste voorschriften, mits voorwaarden en lasten.

18. Straatmuziek 2019.
Het college geeft toelating aan een persoon om in de binnenstad van Maaseik als
straatmuzikant op te treden op woensdag voormiddag en op zaterdag. De voorwaarden
zijn:




er mag geen geld worden gevraagd aan passanten of klanten van horecazaken
de muzikant moet zich op regelmatige tijdstippen verplaatsen
deze vergunning geldt op het openbaar domein voor zover dit niet is ingenomen voor
een festiviteit.

19. Het plaatsen van een carport op een perceel gelegen Neerleestraat te
3680 Maaseik. Omgevingsvergunning.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport .

De omgevingsvergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarde:
Het hemelwater van de carport dient opgevangen en afgevoerd te worden
of te infiltreren op eigen terrein.
20. Stickerverkoop Rode Kruis 2019.
Het college geeft toelating voor de stickeractie van het Rode Kruis Vlaanderen afdeling
Dilsen - Stokkem - Maaseik tijdens de veertiendaagse van het Rode Kruis van donderdag
25 april 2019 om 15.00 tot en met donderdag 9 mei 2019, mits voorwaarden.

21. Vaststellen wervingsreserve cultuurfunctionaris.
Het college stelt de wervingsreserve voor de functie van voltijds contractueel
cultuurfunctionaris (B1-B3) vast.
De wervingsreserve is geldig vanaf 01/04/2019 en wordt aangelegd voor de duur van 2 jaar,
tot en met 31/03/2021.

22. Premie voor buitengebruik stellen stookolietank.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het opvullen van een ondergrondse
stookolietank van 3.300 liter en akkoord te gaan met de uitbetaling van de premie van 100
euro.

23. Openstelling jobstudenten 2019 – dienst dienstverlening.
Het college gaat akkoord met de tewerkstelling van jobstudenten binnen de dienst
dienstverlening:
- 1 jobstudent (32,5u./38u.) in juli en 1 jobstudent (32,5u/38u.) in augustus.

24. Aktename van de melding ingediend door bouwonderneming Haex NV,
voor de exploitatie van een tijdelijk bronbemaling te Spilstraat te 3680
Maaseik.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door bouwonderneming Haex
NV voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), zijnde het
exploiteren van een tijdelijke bronbemaling met een max. debiet van 10 m3/u en
20.000 m3/jaar en waarbij er geloosd zal worden in de riolering van de Spilstraat.
25. Kosteloze overname van wegenis en infrastructuur Groot Root te
Neeroeteren. Dossier naar gemeenteraad.
Principieel akkoord te gaan met het aanvaarden van de kosteloze overdracht van wegenis
en infrastructuur in de wijk Groot Root te Neeroeteren , groot 71 a 51ca en zoals
aangeduid onder de loten 1 – 2 – 3 – 4 op het van overdracht Groot Root opgesteld
door Landmeters- en vastgoed experten bvba op 04 september 2018 door cvba
Landwaarts.

26. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
Het arbeidsongeval van 05/11/2018 is geconsolideerd op 19/03/2019 zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.

27. De Leufeesten op 8 juni 2019.
Het college geeft goedkeuring aan vzw Buurtraad De Leu voor de organisatie van de
Leufeesten op zaterdag 8 juni 2019 op openbaar domein in de Kabienstraat, mits
voorwaarden.

28. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
De volgende periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn erkend door de bevoegde
medische dienst die een causaal verband hebben met het ongeval:
van 11/10/2018 tot 11/10/2018 aan 48,67%: aanvaarde periode,
van 12/10/2018 tot 25/10/2018 aan 100%: aanvaarde periode.

29. Toelage nieuwjaarsborrel.
Het college gaat akkoord met de toekenning van de subsidie van €250 aan de
organisatoren van de burenborrel van de Bergerstraat, Sparstraat, Bergervenstraat,
Warstraat, Ziepstraat en Broekziepenstraat.
Het bedrag van €250 over te maken op rekeningnummer BE14 735 2233908 83 op naam
van Buntinx Kurt.

30. Aktename melding ingediend door WR Logistics voor het organiseren
van een waterski demo-wedstrijd met randanimatie op de
Heerenlaakplas dd. 9/06/2019.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door voor de exploitatie van
een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), zijnde het organiseren van een
waterski demo-wedstrijd met randanimatie.
31. Kosteloze overname wegenis Wurfelderbosschen Fase I – II en III. Dossier
naar gemeenteraad.
Dienst omgeving opdracht te geven om het dossier aan de dagorde van de
gemeenteraad te plaatsen.
32. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 25/03/2019.
Goedkeuring.

De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 25/03/2018, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

33. Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Bosstraat
(handelsgedeelte) – Dossier 2018/H-011.
Het handelsgedeelte van het pand gelegen Bosstraat te Maaseik wordt niet opgenomen in
het register van de leegstaande gebouwen en woningen.

34. Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Akkerstraat – Dossier
2018/002.
Het pand gelegen Akkerstraat te Maaseik wordt opgenomen in het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

35. Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Kloosterbempden –
Dossier 2018/H-025.
Het pand gelegen Kloosterbempden te Maaseik wordt niet opgenomen in het register van
de leegstaande gebouwen en woningen.

36. Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Koningin Astridlaan –
Dossier 2018/035.
Het pand gelegen Koningin Astridlaan te Maaseik wordt opgenomen in het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

37. Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Kokkelstraat – Dossier
2018/031.
Het pand gelegen Kokkelstraat 15 te Maaseik wordt niet opgenomen in het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

38. Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Leeuwerikstraat –
Dossier 2018/037.
Het pand gelegen Leeuwerikstraat te Maaseik wordt niet opgenomen in het register van
de leegstaande gebouwen en woningen.

39. Jeugdtornooi SLW Maaseik 3 en 4 mei 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van het jaarlijkse jeugdtornooi door SLW
Maaseik op vrijdag 3 mei en zaterdag 4 mei 2019 op de sportterreinen van SLW Maaseik,
onder de voorwaarde:



bij openbare evenementen moet de organisator een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid afsluiten met voldoende waarborgen en dekkingen.
de organisatoren nemen contact op met de andere sportverenigingen in de buurt en
bespreken het gebruik van de parkings onderling vooraf, met het oog op een vlotte
verkeersgang indien Greenyard een thuiswedstrijd speelt op 4 mei.

40. Vraag Stad Peer bruikleen Schilder-boeck van Karel van Mander.
Het college gaat akkoord met de bruikleen van het Schilder-boeck van Karel van Mander
aan Stad Peer van 3 juni tot 15 juli 2019.

41. Reclame Smaak op eigen evenementen 2019.
Het college geeft toelating aan Smaak om reclame te voeren tijdens evenementen die
door eigen diensten worden georganiseerd, op voorwaarde dat het campagnemateriaal
wordt aangeleverd.

42. Fiscaal verhaal t/Stad Maaseik.

Het college van burgemeester en schepenen stelt de jurist bij OCMWMaaseik, aan om het college te vertegenwoordigen en te verdedigen teneinde
haar belangen te behartigen in de procedure zoals hoger omschreven.
43. Jaaractiviteiten Jeugddienst.
Akkoord te gaan met het aanbieden van de jaaractiviteiten aan de doelgroep.

44. Overheidsopdracht bij wijze van OPZVB voor de Levering van ICT
apparatuur voor de administratieve diensten van de stad, OCMW en
AGBI – vernieuwing en vervanging van All-in-One, Thinclients, Laptops
en Schermen. Besluit.
Het bestek met nr. 2019/084 en de raming voor de opdracht “Levering van ICT apparatuur
voor de administratieve diensten van de stad, OCMW en AGBI - vernieuwing en
vervanging van All-in-One, Thinclients, Laptops en Schermen.”, 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 € 70.247,93 excl. btw of € 85.000,00 incl. 21% btw.

