Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 13 mei 2019
__________________________________________________________________________________

1. Verlenging DV Marec als intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Het college gaat principieel akkoord met een verlenging van de DV Marec onder nog nader
te bepalen voorwaarden.

2. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 06/05/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 06/05/2018, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

3. Definitieve agenda gemeenteraad 27 mei 2019.
Opdracht te geven aan de dienst communicatie - secretariaat om de gemeenteraad
samen te roepen in het Minderbroedersklooster op 27 mei 2019 om te beraadslagen over
de agenda.

4. Aanpassing zonering ACM.
Het college gaat akkoord met de toewijzing van het lokaal 'spreekruimte' op de 3e
verdieping van het ACM aan dienst parkeren.
Het college gaat akkoord met de indeling van de preventieadviseur in het bureel van
lokale economie.
Het college gaat akkoord met de wissel van bureel tussen burgerzaken en
communicatie/secretariaat.

5. 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.

6. Bestemming oude, afgeschreven ICT apparatuur.

Akkoord met de mogelijkheid tot schenking van oude, afgeschreven ICT apparatuur aan
verenigingen, onderwijsinstellingen of andere instanties, mogelijk klanten van het OCMW.
Een afgifte formulier zal gevoegd worden bij de geschonken apparatuur waarbij naast de
noodzakelijke technische info ook een duidelijke vermelding staat dat de stad Maaseik na
ondertekening van dit formulier geen enkele verantwoordelijkheid meer heeft tov deze
apparatuur.

7. Wifi gebruik van gastennetwerk – open zetten van MSK_free_wifi voor
inwoners en publiek in de gebouwen van stad en OCMW.

Akkoord met het "open" zetten van het wifi gasten netwerk voor ons publiek, inwoners en
externen die gebruik maken van onze Infrastructuur, evenementen bijwonen, gebruik
maken van onze publiek toegankelijke gebouwen.
Voorzien van een zogenaamde splash pagina waarin de algemene voorwaarden staan
voor het gebruik van dit "gratis" wifi.
Opdracht te geven aan de firma APS - huidige partner netwerk en wifi - om deze
aanpassingen uit te voeren.

8. Ontslagname dossierbeheerder P&O.
Het college neemt kennis van de ontslagname van een part-time contractueel
dossierbeheerder P&O, waarbij de opzegtermijn ten belope van 9 weken een aanvang
neemt op 13/05/2019 en duurt tot en met 14/07/2019.

9. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (2m²) op de begraafplaats
te Maaseik.
De concessiehoudster betaalt de factuur van 600 euro.

10. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor de wijziging van de bestemming van de grafconcessie
toegestaan op 19.02.2018.

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

12. Grafconcessie. Aanvraag.

Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (2 m²) op de
begraafplaats te Maaseik.
De concessiehouder betaalt de factuur van 600 euro.

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

14. Columbariumconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige columbariumconcessie op de
begraafplaats te Opoeteren.
De concessiehoudster betaalt de factuur van 450 euro.

15. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 13 mei 2019.

Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

16. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
17. Aanpassen reglement inzake de retributie op het gebruik van een

standplaats op het woonwagenterrein. Verwijzing naar gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het
aangepaste retributiereglement op het gebruik van een standplaats op het
woonwagenterrein.
18. Aankoop van vijf Office 365 E3, vijf Office 365 E1 licenties en 5 SharePoint
licenties – als reserve.
Akkoord met uitbreiding van het aantal Office 365 licenties, 5 x type E3, 5 x type E1 en
aankoop van 5 SharePoint Online P1 licenties voor in het Midoffice te gebruiken. Dit
kleine aantal licenties gebruiken we voorlopig al reserve om nieuwe licenties snel toe te
kennen indien dat nodig moet zijn.

19. 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. Gunning.
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
– technische specs beveiligingsapparatuur – beschrijving.” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Securelink nv, Uiilenbaan 80 te 2160 Wommelgem, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 38.415,00 excl. btw of € 46.482,15 incl. 21% btw .
20. Levering van ICT apparatuur voor de administratieve diensten van de

stad, OCMW en AGBI. Gunning. Besluit.
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.” wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Eurosys Bussiness Center NV.,
Centrum Zuid 1527A te 3530 Houthalen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 63.121,93 excl. btw of € 76.389,64 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

21. Vergunning verharding wegberm Kloostersteeg.
De gevraagde vergunning wordt verleend voor verharding wegberm Kloostersteeg te 3680
Maaseik.

22. Adviesvraag – Beroepsprocedure bij deputatie tegen de beslissing voor het
weigeren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
Het college van burgemeester en schepenen is van mening dat de aanvraag tot het
verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden niet kan
worden behandeld aangezien de aanvraag niet valt onder de definitie van verkavelen. De
beoordeling van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening is niet aan de
orde.

23. Vervangen van de slagboom aan de ingang van sportpark De Borg.
Goedkeuring gunning.
De opdracht “Vervangen van de slagboom aan de ingang van sportpark De Borg” wordt
gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Bam
Bormet, Ambachtstraat 1137 te 3850 Nieuwerkerken, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 3.810,54 excl. btw of € 4.610,75 incl. 21% btw.

24. Onderhoud en buitengewone herstelling wegen en stoepen 2019.
Goedkeuring gunning.
De opdracht “Onderhoud en buitengewone herstelling wegen en stoepen 2019” wordt
gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs),
zijnde Kerkhofs Mathieu nv, Ophovenstraat 140 te 3670 Meeuwen-Gruitrode, tegen het
nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 806.786,45 excl. btw of
€ 976.211,60 incl. 21% btw.

25. Omgevingsvergunning omvormen van handelsruimte naar woonruimte
Spilstraat.

De omgevingsvergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
1. De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer Oost-Limburg dienen strikt
gevolgd te worden.
2. De achterliggende garageboxen dienen ofwel verwijderd te worden ofwel moet een
aanvraag tot omgevingsvergunning voor de regularisatie en afwerking van de garageboxen
te gebeuren

26. Omgevingsvergunning – het slopen van een ééngezinswoning met
achterliggende stal, het kappen van 4 hoogstammen en het rooien van
laag inheems struikgewas – Hoevenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het slopen
van een ééngezinswoning met achterliggende stal en het kappen van 4 hoogstammige
bomen.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag tot omgevingsvergunning
voor het rooien van het laag inheems struikgewas achter de woning. Voor het ontbossen van
de achterliggende beplanting moeten de aanvragers een aparte melding doen bij het
Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Duuzame Landbouw.

27. Omgevingsvergunning het bouwen van een woning met een vrijstaand
bijgebouw het wijzigen van een terreinprofiel en het aanvullen van het
terrein Spoorwegstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke omgevingsvergunning
voor het bouwen van een woning met een vrijstaand bijgebouw en het ophogen van
het terreinprofiel aan mevrouw Jennifer Reynders .

De omgevingsvergunning wordt afgegeven mits voorwaarden.

28. Omgevingsvergunning. Functiewijziging van handel naar horecazaak en
plaatsen van een reclamedoek tegen het pand gelegen Slachthuisstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor
functiewijziging van handel naar een horecazaak en plaatsen van een reclamedoek tegen het
pand.

29. Omgevingsvergunning – het regulariseren van een paardenstalling met
garage en tuinberging – Dornerheidestraat.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag tot
omgevingsvergunning voor het regulariseren van een paardenstalling, carport
en tuinberging.

30. Omgevingsvergunning – Het kappen van bomen gelegen op een perceel
gelegen langs de Vleethoekstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke omgevingsvergunning
voor het kappen van bomen aan de heer Ludo Segers .

De omgevingsvergunning wordt afgegeven mits voorwaarden.

31. Melding. Besluit tot aktename voor het plaatsen van een veranda gelegen te
Ven.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend voor de in het meldingsdossier
openomen stedenbouwkundige handelingen namelijk het plaatsen van een veranda.

32. Zaak van de wegen: Verkaveling Wurfelder Bosschen fase IV.
Het college van burgemeester en schepenen legt de aanvraag tot ontwikkeling van een
nieuwe weg, zoals weergegeven op het ingediende wegenis- en verkavelingsplan, ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

33. Advies over de aanmelding en ontwerp-MER van de uitbreiding, wijziging en
hernieuwing van het pluimveebedrijf Stenenbrugweg.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanmelding / ontwerp-MER van de
uitbreiding, wijziging en hernieuwing van het pluimveebedrijf te Maaseik ontvangen en
maakt opmerkingen bij het ontwerpdocument.

34. Aktename melding voor overdracht van de volledige milieuvergunning
Dornerkruisstraat te 3680 Maaseik.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend over de volledige overdracht van een
milieuvergunning klasse 2 afgeleverd voor het hernieuwen en veranderen van een
bestaande, vergunde veeteeltinrichting.

35. Definitieve vaststelling van aanpassing van de Atlas der Buurtwegen.
Buurtweg nr. 142.
Principieel akkoord te gaan om een deel van de buurtweg nummer 142 in de Atlas van de
Buurtwegen van Neeroeteren af te schaffen.

36. Toelating om een beregeningsleiding onder de Oude Koestraat door te
leggen.
Akkoord te gaan met de aanleg van een beregeningsleiding(buis) onder de Oude
Koestraat mits volgende voorwaarden:
Minimale dekking van 110 cm op de buis
De doorvoerbuis blijft niet onder druk wanneer niet in gebruik
De doorvoerbuis wordt voorzien in een drukvaste PVC-buis.
Na het uitvoeren van openbare werken op stadseigendom door enige vergunninghouder
van de openbare nutsvoorzieningen of door de stad of door een ander openbaar bestuur

ziet de aanvrager af van ieder recht op verhaal of eis op schadevergoeding t.o.v. de stad

Maaseik.
37. Onderhoudscontract brand- en inbraakcentrale ACM – Goedkeuring
gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan Bergoens NV, Jagersborgweg 15 te 3680 MAASEIK,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 390,00 excl. btw of € 471,90 incl. 21%
btw. De contractduur is 1 jaar, maximaal 3 keer stilzwijgend verlengbaar.

38. Online Inschrijvingen.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het opstarten van de
online inschrijvingen aan de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik met ingang van
15 mei 2019
aan 0.75 euro per transactie.
Deze kost is inbegrepen in de 15 euro administratiekost die elke leerling jaarlijks moet betalen.

39. Buurtfeest Den Driehook 29 juni 2019.
Het college gaat akkoord met de plaatsing van een feesttent langs de Leverenweg ter
gelegenheid van het buurtfeest door de buurtwerking Waterloos op zaterdag 29 juni 2019,
onder de voorwaarden.

40. Maaslandse Wespenrit op 23 juni 2019.
Het college gaat akkoord met de doortocht van de Maaslandse Wespenrit op 23 juni 2019
met tussenstop op het Muntplein, onder de volgende voorwaarden:





de deelnemers leven de reglementering van de wegcode na.
bij openbare evenementen wordt een polis burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten en
de gegevens hiervan worden meegedeeld aan de dienst cultuur - evenementen.
de organisator staat in voor het opruimen van de van de onmiddellijke omgeving van
de ingenomen locatie.
de tent mag niet verankerd worden in de bestrating of vastgemaakt aan
straatmeubilair.

41. Tips voor je Gasten ism Toerisme Limburg op dinsdag 28 mei 2019.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de organisatie van de
dag "Tips voor je Gasten" in de regio Maaseik in samenwerking met Toerisme Limburg en
de Stad Bree op dinsdag 28 mei 2019.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de vermoedelijke en
maximum kostprijs van € 1500,-.

42. Speelstraat XXL op 23 juni 2019.
Het college geeft toelating aan de heer Leon Vossen, namens KWB Neeroeteren, voor de
inrichting en uitbating van een Speelstraat op zondag 23 juni 2019 op het openbaar
domein langs de Maaseikerlaan (parking tegenover de Spar), onder de voorwaarden:




bij openbare evenementen wordt een verzekering BA afgesloten met voldoende
waarborgen en dekkingen en de polis dient voorgelegd aan de stedelijke dienst
de organisator staat in voor het opruimen van de onmiddellijk omgeving van de
ingenomen zone
eventuele tijdelijke inrichtingen mogen niet verankerd worden in de bestrating of
vastgemaakt aan straatmeubilair.

43. Rommelmarkt Bleumerstraat 2019.
Het college geeft toelating voor de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt in de
Bleumerstraat op zaterdag 8 juni, zondag 9 juni en maandag 10 juni 2019 indien voldaan
wordt aan voorwaarden.

44. Interlimburgse kunstfietsdagen 9 en 10 juni 2019.
Het college verleent goedkeuring voor de organisatie van de Interlimburgse
Kunstfietsdagen op zondag 9 en maandag 10 juni 2019 met doortocht in Maaseik, met
voorwaarden:





de organisator staat in voor het opruimen van de onmiddellijke omgeving van de
plaats waar de activiteit heeft plaatsgevonden en de deelnemers worden ruim
gesensibiliseerd in verband met afval.
er wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten met voldoende
waarborgen en dekkingen en de polis wordt voorgelegd aan de stedelijke dienst
de deelnemers respecteren de reglementeringen van de wegcode
de Bleumerstraat en Markt zijn tijdens het pinksterweekend niet toegankelijk voor
verkeer.

45. Dropped@theborder op 8 en 9 juni 2019.
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van Dropped@theborder, aan
autotuning show op zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019 op een privéterrein langs de
Weertersteenweg.

46. Projectsubsidie lllicit Second Crime.
Projectsubsidie van € 500,00 uit te betalen aan de organisatoren van het project "Illicit
Second Crime".

47. Siemkensheuvelfeesten op 2 en 3 juni 2019.

Het college geeft goedkeuring aan Covida voor de organisatie van de jaarlijkse
Siemkensheuvelfeesten op zaterdag 2 en zondag 3 juni 2019 op een privéterrein langs de
Bokkensrijdersweg.

48. Informatietoelage Chiro Neeroeteren.
Vergoeding voor het informeren van kinderen en jongeren uit te betalen aan Chiro
Neeroeteren (€223,96).

