Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 11maart 2019
__________________________________________________________________________________

1. Aanstelling omgevingsambtenaar : Edith Stevens.
Het aanstellen van Edith Stevens, deskundige omgeving, als gemeentelijk
omgevingsambtenaar voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

2. Kloosterbempden afspraken STAD MAASEIK – AGBM – HEEMLOC TEYCHENE.

Het college keurt de overeenkomst goed.
Het dossier wordt voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens eerstkomende
vergadering.
3. Wijziging statuten AGBM.
Het college keurt de statutenwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM)
goed.

4. Wijziging statuten AGBI.
Het college keurt de statutenwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur
Maaseik (AGBIM) zoals hierboven voorgesteld goed.

5. Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een persoon in te schrijven in het bevolkingsregister van Maaseik. .

6. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 11 maart 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

7. Aanleg fietspaden.
Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de dienst omgeving en
geeft opdracht het dossier tot aanleg en verbetering van de fietspaden langs de
Venlosesteenweg op te starten.

8. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Opoeteren. De concessiehoudster houdt zich aan de huidige en
toekomstige bepalingen inzake het reglement op de begraafplaatsen. De
concessiehoudster betaalt de factuur van 450 euro.

9. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren.
De concessiehouder houdt zich aan de huidige en toekomstige bepalingen inzake het
reglement op de begraafplaatsen.
De concessiehouder betaalt de factuur van 450 euro.

10. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Maaseik.
De concessiehoudster houdt zich aan de huidige en toekomstige bepalingen inzake het
reglement op de begraafplaatsen.
De concessiehoudster betaalt de factuur van 450 euro.

11. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor de aankoop voertuig ploeg Leefmilieu.
Besluit.
De opdracht “Aankoop van een voertuig voor de ploeg leefmilieu” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Garage Bomans, Maaseikerlaan 109 te 3680 Maaseik, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 27.544,25 excl. btw of € 34.084,54 incl. btw.
De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 24 maanden.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 180 kalenderdagen.
12. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op het
sluikstorten voor het aanslagjaar 2018.

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de belasting
op het sluikstorten voor het aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar
voor het bedrag van 1.877,97 euro.
13. Werken op afspraak & wijziging openingsuren.
Het college gaat akkoord met een werking op afspraak voor de producten aangeboden
aan de themabalies en in de spreekruimten m.i.v. 17.06.2019 en dit volgens de besproken
principes.

Het college gaat akkoord met het wijzigen van de openingsuren voor de snelbalie (in het
ACM) en het onthaal:





maandag & donderdag: 9u tot 12u en van 13u tot 16u30
dinsdag: 9u tot 12u en van 13u tot 19u
woensdag: 9u tot 16u30 doorlopend
vrijdag: 9u tot 12u

14. Toelating organisatie Raadshofplein Danst op 1 juni 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van Raadshofplein Danst op 1 juni 2019 van
14.00 tot 24.00 uur op het Raadshof te Neeroeteren en met de gevraagde materiële en
logistieke ondersteuning :




podiumwagen
openen stroomkast (kabels te voorzien door organisatie zelf)
paaltjes wegnemen Krameltplein.

15. Aankoop grond Breeërweg in het kader van de aanleg van een fietspad.
Dossier naar gemeenteraad.
Principieel akkoord te gaan met ontwerpakten.

16. 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 het kohier inzake de belasting op de gebouwen en de
woningen die opgenomen zijn in het register van leegstand voor het
aanslagjaar 2017 ontvankelijk en gegrond.
17. Omgevingsvergunning – het regulariseren van een vrijstaande garage –
Grotlaan - Vergunning.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
regulariseren van een vrijstaande garage.

Voorwaarden
1. De opvang en afvoer van hemelwater moet op eigen terrein uitgevoerd worden.

18. Toelating wandelevenement Oogappel on the move op 27 april 2019.
Het college is akkoord met de organisatie van het wandelevenement 'Oogappel on the
move' op zaterdag 27 april 2019 tussen 09.00 en 12.00 uur, volgens het voorgelegde
parcours. De organisatie kadert in het Levensloopevenement van 11-12 mei 2019.

19. Bezwaarschrift parkeerbelasting aanslagjaar 2019.

Het bezwaarschrift tegen de parkeerbelasting voor het aanslagjaar 2019 gegrond
te verklaren.
20. Onderhoud en buitengewone herstelling wegen en stoepen 2019.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het College keurt het bestek met nr. 2018/017 en de raming voor de opdracht
“Onderhoud en buitengewone herstelling wegen en stoepen 2019”, opgesteld
door de Dienst Werken principieel 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 € 940.832,50 excl. btw of
€ 1.138.407,33 incl. 21% btw.

21. Tijdelijke verkeersmaatregelen bij organisatie Buitenspeeldag op 24
april 2019.
Het college gaat akkoord met de tijdelijke verkeersmaatregelen naar aanleiding
van de organisatie van de Buitenspeeldag op woensdag 24 april 2019 van 13.30
tot 17.00 uur bij camping Zavelbos te Opoeteren.
22. Aankoop gebroken beton en mengpuin 2019.
Het College keurt de technische beschrijving met nr. 2019/087 en de raming voor de
opdracht “Aankoop gebroken beton en mengpuin 2019”, opgesteld door de Dienst Werken
goed. De raming bedraagt € 23.340,00 excl. btw of € 28.241,40 incl. 21% btw.

23. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur levering
brandstoffen via tankkaartensysteem. Besluit.
Het bestek met nr. 2019/079 en de raming voor de opdracht “Levering van benzine voor
de gemeentevoertuigen met een tankkaartensysteem”, 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 € 20.000,00 excl. btw of € 24.200,00 incl. 21% btw.

24. Omgevingsvergunning Houtweg te Maaseik voor tijdelijke hernieuwing
en verandering van hun bestaande vergunning voor het exploiteren van
een botenherstelwerkplaats.
Aan Marine Service Center bvba, Houtweg, wordt, onder de voorwaarden bepaald
in dit besluit, de omgevingsvergunning verleend voor hernieuwen van de
vergunning voor met een éénmalige termijn van 5 jaar en veranderen van de
herstelwerkplaats voor het onderhouden van motoren van motorboten en jachten
gelegen aan de Houtweg 220 te Maaseik.

25. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een persoon te schrappen uit het bevolkingsregister.
26. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 04/03/23019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 04/03/2018, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

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

28. Omgevingsvergunning Siemkensheuvel voor uitbreiden en verbouwen
van een ééngezinswoning.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor
uitbreiden en verbouwen van een ééngezinswoning.
29. Omgevingsvergunning Verloren Kost, bouwen van een woning in
halfopen bebouwing.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor
bouwen van een woning in halfopen bebouwing.

30. Omgevingsvergunning Drie-Eikenstraat voor het slopen van een loods,
regularisatie van een vrijstaande berging, vrijstaande overdekte
buitenruimte en verharding en voor het bouwen van een carport met
berging.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor
het slopen van een loods, regularisatie van een vrijstaande berging, vrijstaande
overdekte buitenruimte en voor het bouwen van een carport met berging.
31. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 28.02.2019 op de kiezerslijst
voor de verkiezingen van het Europees Parlement.
32. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.

Het college keurt de inschrijving goed op datum van 25.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

33. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 25.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

34. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 21.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

35. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 28.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van Het Europees Parlement.

36. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 22.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

37. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 26.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

38. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 27.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

39. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 26.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

40. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 27.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

41. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 28.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

42. Bezwaarschrift parkeerbelasting aanslagjaar 2019.

Het bezwaarschrift tegen de parkeerbelasting voor het aanslagjaar 2019 ontvankelijk doch
ongegrond te verklaren.

43. Gruitroderlaan aanleg fietspaden en riolering. Verrekening 3 voor de
opmaak rooilijnen Kortestraat.
Het College verleent goedkeuring aan "verrekening 3 rooilijnen Kortestraat" van de
opdracht “Gruitroderlaan fietspaden ereloonovereenkomst” voor het totaal bedrag in meer
van € 6.764,00 excl. btw of € 8.184,44 incl. 21% btw.

44. Aanvraag stedenbouwkundig attest – 877.4/2018/001.

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig
stedenbouwkundig attest af aan de aanvrager op basis van het toegevoegde plan en
de aangepaste stedenbouwkundige voorschriften. Volgende voorwaarden moeten
gevolgd worden:
1.
De aangepaste stedenbouwkundige voorschriften en het bijhorende plan,
zoals bijgevoegd aan dit besluit, zijn van toepassing voor dit stedenbouwkundig
attest.
2.

Het advies van het Fluvius moet gevolgd worden.

3.

Het advies van de Watergroep moet gevolgd worden.

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen.
45. Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Pieter Breughelstraat –
Dossier 2018/048..
Het pand gelegen Pieter Breughelstraat te Maaseik wordt niet opgenomen in het register
van de leegstaande gebouwen en woningen.

46. Beroepschrift tegen opname in leegstandsregister – Vullerstraat –
Dossier 2018/070.
Het pand gelegen Vullerstraat te Maaseik wordt niet opgenomen in het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

47. Aanvraag schrapping uit leegstandsregister – Leeuwerikstraat – Dossier
2016/066.
Het pand gelegen Leeuwerikstraat te Maaseik wordt niet geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

48. Aanvraag schrapping uit leegstandsregister – Weertersteenweg –
Dossier 2017/096.

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

49. Aanvraag schrapping uit leegstandsregister – Wouterbos – Dossier
2015/005.
Het pand gelegen Wouterbos te Maaseik wordt niet geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

50. Aanvraag schrapping uit leegstandsregister - Bosstraat – Dossier
2014/087.
Het pand gelegen Bosstraat te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

51. Machtiging voor ICT-programma FOD Binnenlandse Zaken i.k.v.
afrekeningen subsidies.
Sommige personen worden geschrapt om toegang te hebben tot het ICT-platform van de
FOD Binnenlandse Zaken:
Andere personen worden aangeduid om toegang te hebben tot het ICT-platform van de
FOD Binnenlandse Zaken:

52. Definitieve agenda gemeenteraad 25 maart 2019.
Opdracht te geven aan de dienst communicatie - secretariaat om de
gemeenteraad samen te roepen in het stadhuis, Markt 1 om 20.00 uur op 25
maart 2019.
53. Goedkeuring uitbetaling eerste schijf subsidie vzw CME.
Stad Maaseik staat positief tegenover een samenwerkingsverband van de handelaars in
het kernwinkelgebied en wenst zeker de vzw Centrum Management Maaseik Eyckerstede
te steunen, ook financieel. Zoals in overleg met het bestuur van de vzw Centrum
Management Maaseik Eyckerstede afgesproken gaan de diensten van Stad Maaseik en
het beleid nauwer betrokken worden en zullen we samen beslissen hoe de middelen
worden ingezet.

54. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de jaarlijkse
controle en aanvulling EHBO-koffers gebouwen Stad, OCMW en AGB’s.
Gunning.
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Apotheek Markt Maaseik BVBA,
Markt 23 te 3680 Maaseik, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze
inschrijver.

55. Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad legislatuur 2019 - 2024.
Principiële vaststelling.
Het college van burgemeester en schepenen stelt het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad principieel vast.

