Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 6 mei 2019
__________________________________________________________________________________

1. Innemen standpunt inzake organisatiebrede omschakeling naar Office 365.
Het college gaat akkoord met een organisatiebrede omschakeling naar Office 365.
2. Innemen standpunt inzake Masterplan Midoffice”.
Het college gaat akkoord met het verder uitbouwen van het midoffice pakket conform de
opgelijste modules.
3. Innemen standpunt inzake “Uitbreidingen Digitaal vergaderen”.
Het college gaat akkoord met het verder uitbouwen van de toepassing “Digitaal
vergaderen” conform de opgelijste items.
4. Innemen standpunt inzake implementatie module “Uitgaande post”.
Het college gaat akkoord met de uitbreidingen van de module “Inkomende post”
conform de functionele beschrijving.
5. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 06 mei 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

6. Mandaten Stad dienstjaar 2018 en 2019 lijsten goedgekeurde facturen.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.

7. Aanpassen reglement inzake de tarieven voor de sportpromotieactiviteiten.
Verwijzing naar gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het
voorgestelde reglement inzake vaststellen inschrijvings- en lesgelden voor
sportpromotieactiviteiten voor de periode 01/08/2019 tot en met 31 juli 2022.

8. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen
29/04/2019. Goedkeuring.

De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 29/04/2018, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

9. Voorlopige vaststelling agenda gemeenteraad 27 mei 2019.

10. Opstellen van een kerkenbeleidsplan. Erratum bestek.
Het schepencollege gaat akkoord met het erratum van het bestek met nr. 2019/105 en de
raming voor de opdracht “Opstellen van een kerkenbeleidsplan”, opgesteld door de
Aankoopdienst, goedgekeurd op het College van 23 april 2019.

11. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de levering en
installatie WiFi Access Points ikv verbouwingswerken ACM-lot 2 (WiFi op de
gelijkvloers en de drie verdiepingen). Gunning.
De opdracht “Levering en installatie Wifi Acces Points ikv verbouwingswerken ACM lot 2 –
wifi op de gelijkvloers en 3 verdiepingen ” wordt gegund aan Avit Systems BVBA,
Uitbreidingstraat 84/3 , te 2600 Berchem (Antwerpen), tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 9.202,70 excl. btw of € 11.135,27 incl. 21% btw.

12. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de levering en
installatie TV schermen. Gunning. Besluit.
De opdracht “levering en installatie van TV schermen in spreek- en vergaderruimten in het
AC Maaseik(Lot 2)” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis
van de prijs), zijnde VDS Electronics, Breersteenweg 321 te 3640 Kinrooi, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 8.221.65 excl. btw of € 9.948,20 incl. 21% btw.

13. Advies jaarrekeningen 2018 Kerkfabrieken. Besluit.
Het CBS gaat principieel akkoord met de adviezen en legt deze voor de gemeenteraad
van 27 mei 2019.

14. Aankoop Keltische Harp. Gunning.
De technische beschrijving met nr. 2019/102 en de raming voor de opdracht “Aankoop
Keltische Harp”, opgesteld door de Aankoopdienst worden goedgekeurd. De raming
bedraagt € 5.785,12 excl. btw of € 7.000,00 incl. 21% btw.
15. Tijdelijke parkeerfaciliteiten voor Musea Maaseik.
De auto's met de nummerplaten 1 CQR 270, 1 COM 976, ACV 867 en 1 UFW 186 mogen
op donderdag 13 juni gratis op de Markt parkeren zolang de bestuurders bezig zijn met
het afbreken van de tentoonstelling "De wereld van Alexander de Grote" in het RAM.

16. Aanduiden van de voorzitter van de raadscommissie. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om raadslid
André Willen aan te duiden als voorzitter van de algemene commissie.

17. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid
Het arbeidsongeval van 04/06/2018 is geconsolideerd op 16/08/2018 zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid. Het dossier wordt zonder gevolg gerangschikt. Er wordt geen
rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.

18. Buurtfeest Sint-Oolstraat zaterdag 1 juni 2019.
Het college geeft toelating voor de organisatie van een buurtfeest op zaterdag 1 juni 2019
op openbaar domein.

19. InMaaseik plaatsing banners mei 2019.
Het college gaat akkoord met de activiteiten die INMaaseik in mei en juni onder de naam
'Maaseik in Bloei' organiseert op openbaar domein. De koetsentaxi met paard en kar kan
op zaterdagen telkens om 14.00 en 17.00 uur in de periode 11 mei t.e.m. 29 juni 2019
rijden, alsook zondag 23 juni, onder voorwaarden:




het paardenmest wordt opgevangen
de uitbater van de koetsentaxi beschikt over de nodige verzekeringen
er is een vaste standplaats op de Markt.

20. Vebes financiële steun 2019.

Het college gaat niet in op de vraag om de Vereniging van Blinden en Slechtzienden
financieel te ondersteunen, omdat de vereiste kredieten niet voorzien worden in het
budget. Een jaarlijkse toelage aan een bovenlokale vereniging is niet gereglementeerd.

21. Limburgse Stichting Autisme financiële steun 2019.
Het college gaat niet in op de vraag om de Limburgse Stichting Autisme financieel te
ondersteunen, omdat de vereiste kredieten niet voorzien zijn in het budget van 2019.

22. Werkingssubsidies verenigingen Cultuurraad Maaseik 2019.
Het college gaat akkoord om in 2020 volgende budgetten te voorzien:



€ 19.000,00 werkingssubsidies SCM 2020 via budgetcode 2020/6490100/03/0709
€ 6 120,00 projectsubsidies SCM via budgetcode 2020/6140800/03/0709

23. Gaas aan de Maas fuif op 21 september 2019.
Het college geeft toelating aan KSA Roodkapjes Maaseik, voor de organisatie Gaas aan
de Maas, een muziekactiviteit op zaterdag 21 september 2019 in Maaseik (Aldeneik), mits
voorwaarden:

24. Omgevingsvergunning het verbouwen van een ééngezinswoning in
openbebouwing, Meerkensweg.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor verbouwen van een woning in open bebouwing.

25. Omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van een rijwoning
naar kantoor met bovenliggend appartement en nieuwbouw van 2
appartementen Acht Meilaan.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van een rijwoning naar kantoor
met bovenliggend appartement en nieuwbouw van 2 appartementen.

26. Omgevingsvergunning – het bouwen van een ééngezinswoning in
halfopen bebouwing met carport en tuinberging – Oude Kerkweg.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
bouwen van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing met carport en tuinberging.

27. Omgevingsvergunning het bouwen van een woning in halfopen
bebouwing Tienderstraat .
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor bouwen van een woning in halfopen bebouwing met een
carport.

28. Vraag Natuurpunt Maasland noord tot inzaaien van de berm tussen
ontmoetingshuis De Riet en school van Opoeteren.
Het college van burgemeester en schepenen is niet tegen het inzaaien van openbaar
domein met bloemenmengsel alleen zijn er betere locaties te vinden dan de locatie die
momenteel wordt aangegeven door Natuurpunt Maasland en wenst ze niet akkoord te
gaan dat er bloemenmengsel wordt ingezaaid in de berm langs het wandelwegje tussen
het ontmoetingshuis De Riet en de school in Opoeteren.

29. Vertegenwoordigers landinrichtingsproject Water-Land-Schap.
Het college van burgemeester en schepenen duidt de volgende vertegenwoordigers aan
voor stad Maaseik in de planbegeleidingsgroep voor het deelproject Maasvallei en
Kempen-Broek van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap:
• Erwin Christis van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland als effectief lid;

• Mathias Nijsen van provincie Limburg als plaatsvervangend lid.

30. Aanstelling raadsman in kader beroep tegen omgevingsvergunning voor
het verkavelen van gronden Bleumerveld fase 1.
Inke DEDECKER, Spoorwegstraat 105, 3500 Hasselt aan te duiden als

raadsman om het standpunt van het stadsbestuur te verdedigen op de
hoorzitting van 21 mei 2019 in kader van de beroepsprocedure tegen de
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden Bleumerveld fase 1 bij
de Deputatie van Limburg.
31. Leegstand – Ambtshalve schrapping – Dornestraat
Het pand gelegen Dornestraat wordt geschrapt uit het register van de leegstaande
gebouwen en woningen.

32. Leegstand – Ambtshalve schrapping – Kinrooiersteenweg.
Het pand gelegen Kinrooiersteenweg te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

33. Leegstand – Ambtshalve schrapping – Rotemerlaan.
Het pand gelegen Rotemerlaan te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

34. Leegstand – Ambtshalve schrapping – Oude Ophoverbaan.
Het pand gelegen Oude Ophoverbaan te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

35. Leegstand – Ambtshalve schrapping – Pelserstraat.
Het pand gelegen Pelserstraat te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

36. Leegstand – Ambtshalve schrapping – Voorshoventerweg.
Het pand gelegen Voorshoventerweg te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

37. Leegstand – Ambtshalve schrapping – Broekkempweg.
Het pand gelegen Broekkempweg te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

38. Leegstand – Ambtshalve schrapping – Markt.
Het woongedeelte van het pand gelegen Markt te Maaseik wordt geschrapt uit het register
van de leegstaande gebouwen en woningen.

39. Leegstand – Ambtshalve schrapping – Kloosterbempden.

Het pand gelegen Kloosterbempden te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

40. Leegstand – Ambtshalve schrapping - Weg naar As.
Het pand gelegen Weg naar As te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

41. Leegstand – Ambtshalve schrapping – Weertersteenweg.
Het pand gelegen Weertersteenweg te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

42. Leegstand – Ambtshalve schrapping – Wouterbos.
Het pand gelegen Wouterbos te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

43. Leegstand – Ambtshalve schrapping – Koningin Astridlaan.
Het pand gelegen Koningin Astridlaan te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

44. Vraag Wienerberger nv tot bijstelling van één van de bijzondere
voorwaarden opgenomen in hun omgevingsvergunning.
Het college van burgemeester en schepenen kan akkoord gaan dat de bijzondere
voorwaarde inzake de groenaanleg van de nieuw te voorziene berm gerealiseerd wordt
ten laatste het voorjaar van 2021 onder de voorwaarde dat er halfjaarlijks een stand van
zaken wordt doorgegeven aan de dienst omgeving.

45. Aktename melding – exploiteren grondwaterwinning – SSD Opoeteren –
Dorperheideweg 2.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door dhr. Janssen Robert
namens SSD Opoeteren, Dorperheideweg 2 te 3680 Maaseik voor de exploitatie
van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 201904120022 , zijnde exploitatie van een grondwaterwinning gelegen te Dorperheideweg
2, kadastraal bekend, Maaseik (3de afd. ), Sectie C, nr. 28h4.
46. Verbouwing fase 2 ACM – Sluitplan- Goedkeuring gunningswijze en
lastvoorwaarden.
Het sleutelplan van de verbouwing van fase 2 van het ACM en de raming voor de
opdracht “Verbouwing fase 2 ACM - sleutelplan”, opgesteld door de Dienst Werken
worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 1.818,18 excl. btw of € 2.200,00 incl. 21%
btw.

47. Laadpalen voor elektrische voertuigen langs Tismansweg en Weg naar As.
Akkoord te gaan om de volgende 2 laadpalen voor elektrische voertuigen te voorzien op
de parking OH Voorshoven gelegen Tismansweg en op de parking aan de kerk in Dorne,
langs de Weg naar As.

48. Goedkeuring jaarverslag, jaarplan, ontslagen en benoemingen jeugdhuis
Fuego. Verwijzing naar Gemeenteraad.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019.

49. Kennisneming actieplan organisatiebeheersing – voortgangsrapport 2018.
Het college neemt kennis van het voortgangsrapport 2018 over de uitvoering van het
actieplan organisatiebeheersing 2017-2020.

50. Fluvius Limburg. Algemene vergadering op 25 juni 2019. Goedkeuring van
de agenda en vaststelling van het mandaat. Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Het college stelt aan de raad voor om goedkeuring te hechten aan de agenda van de
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging
Fluvius Limburg d.d. 25 juni 2019.

51. Ons Dak cv. Algemene vergadering op 29 mei 2019. Goedkeuren agenda en
bepalen in te nemen standpunt. Verwijzing naar gemeenteraad.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om aan de gemeentelijke vertegenwoordiger
in de algemene vergadering van Ons Dak, raadslid Andre Willen, het mandaat te geven
om de agenda van deze algemene vergadering goed te keuren.

52. Aquadroom Maaseik. Algemene Jaarvergadering op 27 juni 2019.
Goedkeuren agenda en innemen standpunt. Verwijzing naar gemeenteraad.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de agenda voor de algemene vergadering
op 27 juni 2019 goed te keuren.

53. Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. Aanduiden
afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene
vergadering. Verwijzing naar gemeenteraad.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om:



Een raadslid aan te duiden als afgevaardigde van de stad Maaseik in de algemene
vergadering van de VVSG
Een raadslid aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de stad Maaseik
in de algemene vergadering van de VVSG.

54. Meerjarenplan kerkfabrieken – financiële inbreng stad.
Het CBS gaat akkoord met de voorgestelde principes die de financiële inbreng van de
stad afbakenen in functie van de meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken en
de gewenste investeringen.

