Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 8 april 2019
__________________________________________________________________________________

1. Opstart adviesprocedure financiering Ziekenhuis Maase en Kempen (ZMK).
Het college duidt een adviseur aan.
2. Nuhma cvba. Aanduiden afgevaardigde in de algemene vergaderingen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om Johan
Tollenaere, burgemeester, aan te duiden als afgevaardigde van de stad Maaseik in de
algemene vergadering van Nuhma CVBA.

3. Opdrachthoudende vereniging Limburg.net. Bijzondere algemene
vergadering van donderdag 27 juni 2019. Goedkeuring agenda en in te
nemen standpunten. Voorstel aan gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 27 juni
2019 van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net goed.

4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op
de inname van het openbaar domein door ambulante handel voor het
aanslagjaar 2018.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het kohier inzake de
belasting op de inname van het openbaar domein door ambulante handel voor
het aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van
2.247 euro.

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

6. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op
de inname van het openbaar domein voor het aanslagjaar 2018.

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de
belasting op de inname van het openbaar domein voor het aanslagjaar 2018
vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 380 euro.

7. Overheidsopdracht bij wijze van OPZVB ‘Vernieuwing
beveiligingsapparatuur ikv het project “Disaster Recovery Site Infrax”
– het opzetten van een actieve uitwijk site in het datacenter van
Fluvius in Hasselt. Goedkeuring lastvoorwaarden. Besluit.
Het bestek met nr. 2019/099 en de raming voor de opdracht “Vernieuwing
beveiligingsapparatuur ikv het project “Disaster Recovery Site Infrax” – het opzetten van
een actieve uitwijk site in het datacenter van Fluvius in Hasselt ”, 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 € 38.016,52 excl. btw of € 46.000,00 incl. 21% btw.

8. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 08 april 2019.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

9. Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Boomgaardstraat
(handelsgedeelte) – dossier 2018/H-008.
Het handelsgedeelte van het pand gelegen Boomgaardstraat te Maaseik wordt niet
opgenomen in het register van de leegstaande gebouwen en woningen.

10. Opname woning in gesloten bebouwing Burgemeester Philipslaan in het
vergunningenregister.

De woning in gesloten bebouwing, met een bouwdiepte van circa 13,00
met en een bouwbreedte van circa 6,70 meter, opgericht op het perceel
volgens het kadaster Maaseik, (afd. 1) sectie E 953 D5 op te nemen in het
vergunningenregister van de stad Maaseik als vergund geachte constructie
vóór 22 april 1962.
11. Verkoop van lot 42 uit de verkaveling Groot Root.
De grond, lot 42, met een oppervlakte van 05a 32ca, wordt toegewezen, mits de
totaalprijs van 71.396,38 euro (verkoopprijs 69.000,00 euro, makelaarskost 2.070,00 euro,
leveringskost 326,38) en onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in het
gemeenteraadsbesluit van 29 september 1997.

12. Opname in het vergunningenregister – ééngezinswoning in open bebouwing
– Heilig Wammesstraat – Opname geacht vergund.
Het gebouw van de ééngezinswoning in open bebouwing, gelegen Heilig
Wammesstraat, wordt opgenomen in het vergunningenregister als zijnde geacht
vergund.
13. Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Solterweg – Dossier
2018/056.

Het pand gelegen Solterweg wordt opgenomen in het register van de leegstaande
gebouwen en woningen.

14. Uitbreiden van een kantoorgebouw Canadastraat. Principiële goedkeurig
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het College keurt principieel het bestek met nr. 2019/069 en de raming voor de opdracht
“Uitbreiden van een kantoorgebouw Canadastraat ”, opgesteld door de ontwerper goed.
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 € 437.309,50 excl. btw of €
529.144,50 incl. 21% btw.

15. Beroep tegen opname in het leegstandsregister – H. Wammesstraat –
Dossier 2018/020.
Het pand gelegen H. Wammesstraat wordt niet opgenomen in het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

16. Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Bosstraat 48
(handelsgedeelte rechts) – Dossier 2018/H-013.
Het pand gelegen Bosstraat 48 te Maaseik wordt opgenomen in het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.
17. ACM zonwering oude raadzaal. Gunning.
De opdracht “ACM zonwering oude raadzaal”, opgesteld door Architectuur Depot wordt
goedgekeurd. De raming bedraagt € 6.611,57 excl. btw of € 8.000,00 incl. 21% btw.

18. Aanvraag tot schrapping uit het leegstandsregister – Caupucienenstraat
(gesloopt) – Dossier 2017/015.
Het pand gelegen Capucienenstraat te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

19. Aankoop gebroken beton en mengpuin 2019. Gunning.
De opdracht “Aankoop gebroken beton en mengpuin 2019” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder, zijnde BEUTEN RONNY BVBA, Eindestraat 137 te
3650 Dilsen-Stokkem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 24.257,50 excl.
btw of € 29.351,58 incl. 21% btw.
20. Opname woning in open bebouwing in het vergunningenregister

Leeuwerikstraat.
De ééngezinswoning in half-open bebouwing wordt opgenomen in het
vergunningenregister van de Stad Maaseik als vergund geachte constructie
opgericht tussen 22 april 1962 en 30 november 1980.
21. Opname van opname ééngezinswoning in gesloten bebouwing met
aanbouw Heppersteenweg in het vergunningenregister.

De ééngezinswoning in gesloten bebouwing , met de aanhorigheden met
uitzondering van de keuken en veranda met een oppervlakte van 23,30m², wordt
opgenomen in het vergunningenregister van de Stad Maaseik als vergund
geachte constructie opgericht tussen 22 april 1962 en 30 november 1980.
22. Opname van ééngezinswoning in gesloten bebouwing, Koning Albertlaan
in het vergunningenregister.
De ééngezinswoning in gesloten bebouwing , met uitzondering van de
aanhorigheden, wordt opgenomen in het vergunningenregister van de Stad
Maaseik als vergund geachte constructie opgericht tussen 22 april 1962 en 30
november 1980.
23. Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Leeuwerikstraat – Dossier
2018/038.
Het pand gelegen Leeuwerikstraat te Maaseik wordt niet opgenomen in het register van
de leegstaande gebouwen en woningen.

24. Gruitroderlaan fietspaden en riolering. Verrekening voor het opstellen
van de plannen in het kader van de indiening van de
omgevingsvergunning.
Het College verleent goedkeuring aan "verrekening 2 omgevingsvergunning" van de
opdracht “Gruitroderlaan fietspaden ereloonovereenkomst” voor het totaal bedrag in meer
van € 5.436,25 excl. btw of € 6.577,86 incl. 21% btw.

25. Nieuwe openbare standaard ledverlichting Hooggeistersveld.
Het College gaat akkoord met de vernieuwing van de openbare verlichting in
Hooggeistersveld voor de kostprijs van € 6.815,00.

26. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 01/04/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 01/04/2018, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

27. 18-jarigenfuif op 24 mei 2019 in Neeroeteren.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de 18-jarigen fuif in het cultureel centrum
Neeroeteren op zaterdag 24 mei 2019 onder de voorwaarden:




het produceren van muziek, al of niet elektronisch versterkt, wordt toegestaan tot
02u00, uitdovend tot 02.30 uur. Wat betreft het maximaal toegelaten geluidsniveau
van de muziek is het Besluit van de Vlaamse Regering, gepubliceerd in het staatsblad
op 29 maart 2012, van toepassing. Dit besluit laat een maximaal geluidsniveau toe
van 95dB(A)Laeq, 15 min, op voorwaarde dat de geluidssterkte gemeten en visueel
weergegeven wordt.
de activiteit eindigt ten laatste om 3.00 uur




de organisatie voorziet in de inzet van erkende opzichters/security met het oog op de
veiligheid tijdens de manifestatie.
de organisatoren sluiten een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af

28. LED scherm Achterolmen voorstelling De Wikke.
Het college geeft toelating voor het plaatsen van een aanhangwagen met LED-scherm op
de parkeerplaats voor het cultuurcentrum Achterolmen op zaterdag 22 en zondag 23 juni
2019, onder de voorwaarden:








de aanhangwagen moet op een aangeduide parkeerplaats staan
de opstellingshoek van het bord moet gelegen zijn tussen 60° en 90° ten opzichte van
de as van de rijbaan.
het led-scherm moet ten laatste een uur na de show tot 6.00 uur 's morgens
uitgeschakeld zijn.
er mogen geen bewegende, knipperende of flitsende boodschappen weergegeven
worden.
de weergavetijd van eenzelfde boodschap op het VPVP moet minimaal 30 seconden
zijn.
het is verboden boodschappen weer te geven die tot een realtime interactie
aanzetten.
het led scherm mag in haar geheel niet misleiden en geen verwarring doen ontstaan
(bv. het mag niet lijken op verkeersrelevante informatie).

29. Klimparcours Neeroeteren 7, 8 en 9 juni 2019.
Het college geeft goedkeuring aan Pieter Waekens, coördinator van het
buitensportweekend van MPC Terbank, voor de inrichting van een touwenparcours op 7,
8 en 9 juni 2019 in het bosje naast de voormalige camping Bergerven, onder de volgende
voorwaarden:





voor de activiteiten in de bossen neemt de organisator vooraf contact met de
boswachter, de heer Leo Lodewijckx, 0479/679506
bij de bouw van het touwenparcours of het uitzetten van een wandelroute mogen
geen bomen beschadigd worden
de organisator informeert zich over de risico’s van de aanwezigheid van de
processierups en over de mogelijke remedies hiertegen
de organisator staat in voor het opruimen van de onmiddellijke omgeving van de
plaats waar de activiteit heeft plaatsgevonden

30. 1000 km tegen Kom op tegen Kanker 2020.
Het college gaat niet akkoord met de voordracht van Maaseik als middagstad voor de
1000 km voor Kom Op Tegen Kanker in 2020 indien er in dezelfde periode Levensloop
wordt georganiseerd, een soortgelijk sponsorevenement voor hetzelfde doel. Het is niet
zinvol om in twee weken tijd twee grote sponsorevenementen voor hetzelfde doel te
ondersteunen, omdat beide evenementen rekenen op de betrokkenheid en de steun van
dezelfde vrijwilligers, verenigingen, sponsors en sympathisanten.

31. De Vagant Zondagt in juli en augustus 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van 'De Vagant Zondagt', een reeks van
open lucht optredens op het tuinterras van De Vagant, telkens op zondag in de periode 7
juli t.e.m. 1 september 2019, alsook op donderdag 15 augustus 2019, met volgende
voorwaarden:





de muziekactiviteit wordt toegelaten tot 23.00 uur
het maximaal toegelaten geluidsniveau van de muziek bedraagt 95dB(A)Laeq,15min.
op voorwaarde dat de geluidssterkte gemeten en visueel weergegeven wordt. Ten
laatste om 23u00 wordt het geluidsdrukniveau tot onder 85dB(A)Laeq, 15 min
gebracht.
de organisatie voorziet in de inzet van erkende opzichters of security met het oog op
de veiligheid van de manifestatie. De identiteit hiervan wordt ter beschikking gesteld
van de politie.

32. Beach Party WAP 6 juli 2019.
Het college geeft toelating aan de WAP Maaseik, voor de organisatie van de Beach Party
op zaterdag 6 juli 2019 op hun terrein aan de Heerenlaakweg 23, mits voorwaarden.

33. Voorwaarden tot erkenning van initiatieven die in aanmerking komen
voor fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang.
Kennis te nemen van het voorstel van de voorwaarden tot erkenning van een organisatie
voor het uitschrijven van fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang en akkoord te gaan met
de voorwaarden.

34. Goedkeuring organisatie ambachten- en streekproductenmarkt tijdens
de Oeterfeesten te Opoeteren op zondag 04 augustus 2019.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de organisatie
van de Ambachten- en Streekproductenmarkt tijdens de Oeterfeesten te
Opoeteren op zondag 04 augustus 2019 door de dienst musea-toerisme Maaseik
en dit van 10-18 uur.
35. Van Eyckfeesten van 3 t.e.m. 5 mei 2019.
Het college geeft toelating aan de vzw Euregiofeesten voor de organisatie van de Van
Eyckfeesten op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 mei 2019 op de Markt, mits
voorwaarden.

36. Toelating organisatie Levensloop op 11 en 12 mei 2019 voor Stichting
tegen Kanker. Materiële en politionele ondersteuning.
Het college is akkoord met de organisatie van 'Levensloop' op 11-12 mei 2019 op en rond
de terreinen van De Borg te Neeroeteren.

37. Viering nationale feestdag 2019 in samenwerking met de Nationale
Strijdersbond afdeling Neeroeteren.
Het college gaat akkoord met de organisatie van het Te Deum, naar aanleiding van de
nationale feestdag, op zondag 21 juli 2019 in de dekenale kerk van Maaseik, in
samenwerking met NSB Neeroeteren. Deze vaderlandslievende vereniging wordt om de
zeven jaar via NSB belast met de organisatie van deze plechtigheid, in samenwerking met
het stadsbestuur.
Het college is akkoord met het aanbieden van een receptie (zoals gebruikelijk ieder jaar)
en een bijdrage aan het diner van max. €1750. Dit bedrag is beschikbaar onder
budgetcode 2019/6140800/03/0710 via verschuiving van ramingnummer 2019/141783
naar 2019/141784. Receptie en diner vinden plaats in het parochiecentrum van Maaseik.

38. Organisatie seniorenfeest 2019.
Het college keurt de organisatie van het jaarlijkse seniorenfeest, nu herdoopt tot
lentematinee, goed.
Het college neemt kennis van het feit dat de lentematinee plaatsvindt op 8 mei 2019,
14.00 uur, in de Fuego.

39. Goedkeuring jaarverslag, jaarplan, ontslagen en benoemingen jeugdhuis
d’Ambi. Verwijzing naar Gemeenteraad.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019.
Goedkeuring van de volgende ontslagen en benoemingen:
Ontslag van Tim VANDEWINKEL als voorzitter, benoeming van Celine ENGELS als
voorzitster.
Ontslag van Jo NEYENS als secretaris, benoeming van Mell IPPEL als secretaris.
Ontslag van Yves HOUBEN, Sanne PALMANS, Marijn SWENNEN uit de Algemene
Vergadering.
Benoeming van Thomas NOUKENS, Roy SCHREURS, Ashley NEYENS en Dominic
DERENETTE in de Algemene Vergadering.

40. Beëindiging tewerkstelling in onderling overleg technieker milieu.
Het college neemt kennis van de ontslagname. In onderling overleg wordt de
arbeidsovereenkomst d.d. 12/12/2016 zonder opzegtermijn m.i.v. 08/04/2019 beëindigt.

41. Het nieuwe werken : verhuis & zonering.
Het college gaat akkoord met de zonering van de diensten in het administratief centrum.
Het college gaat akkoord met de timing van de verhuis met deadline 17 juni en geeft aan
de diensten werken & ICT de opdracht dit verder concreet uit te werken.

