Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 15 april 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 08/04/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 08/04/2018, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

2. Landwaarts cvba Sociale Huisvesting. Aanduiden 1 afgevaardigde in de
algemene vergadering. Voorstel aan de gemeenteraad.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om Johan Tollenaere, burgemeester, aan te
duiden als afgevaardigde in de algemene vergadering van Landwaarts cvba.

3. Watering Het Grootbroek. Aanduiden 1 afgevaardigde in algemene
vergadering en 1 in raad van bestuur. Voorstel aan gemeenteraad.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om Edgard Stijven, schepen, aan te duiden
als afgevaardigde in de algemene vergadering van Watering Het Grootbroek.

4. Fluvius Opdrachthoudende Vergadering. Algemene vergadering op 23 mei
2019 te Affligem. Voorstel aan de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om de
agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius OV op 23 mei
2019 goed te keuren.

5. Grindfonds. Mandaat in het Grindcomité. Aanduiden plaatsvervanger bij
verhindering van de burgemeester. Voorstel aan gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om gebruik
te maken van de mogelijkheid om een afgevaardigde aan te duiden die bij verhindering
van de burgemeester deze kan vervangen en om hiervoor mevrouw Myriam Giebens,
schepen, aan te duiden.
De aanduiding van de plaatsvervanger wordt op de agenda van de gemeenteraadszitting
op 29 april 2019 geplaatst.

6. Verkiezingen 2019. Europees Parlement, federale Kamer en Vlaams
Parlement. Vaststelling kiezerslijst.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de kiezerslijst voor de verkiezingen
Europees Parlement, federale Kamer en Vlaams Parlement op 26 mei 2019 vast.

7. Definitieve agenda gemeenteraad 29 april 2019.
Agenda wordt vastgesteld.

8. Huren datakast in datacenter van Fluvius Hasselt ifv project Disaster

Recovery Site (DRS).

Akkoord met de huur van de volledige U52 datakast in het datacenter van
Fluvius in Hasselt voor € 620,-- exclusief BTW per maand volgens de offerte
2000009660 Infrax - Fluvius.
9. Leegstand – Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Marktstraat.
Het pand wordt opgenomen in het register van de leegstaande gebouwen en woningen.
De bezwaarindiener zal hiervan via brief op de hoogte worden gebracht.

10. Leegstand – Beroep tegen opname in het leegstandsregister –
Heppersteenweg.
Het pand wordt opgenomen in het register van de leegstaande gebouwen en woningen.
De bezwaarindiener zal hiervan via brief op de hoogte worden gebracht.

11. Leegstand – Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Hoogstraat
Het woongedeelte van het pand wordt niet opgenomen in het register van de leegstaande
gebouwen en woningen.
De bezwaarindiener zal hiervan via brief op de hoogte worden gebracht.

12. Leegstand – Beroep tegen opname in het leegstandsregister –
Boomgaardstraat (handelsgedeelte).
Het handelsgedeelte van het pand wordt niet opgenomen in het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.
De bezwaarindiener zal hiervan via brief op de hoogte worden gebracht.

13. Leegstand – Beroep tegen opname in het leegstandsregister –
Bleumerstraat (handelsgedeelte).

Het handelsgedeelte van het pand wordt opgenomen in het register van de leegstaande
gebouwen en woningen.
De bezwaarindieners zullen hiervan via brief op de hoogte worden gebracht.

14. Leegstand – Beroep tegen opname in het leegstandsregister – Acht Meilaan.
Het pand wordt niet opgenomen in het register van de leegstaande gebouwen en
woningen.
Het pand wordt opgenomen in het register van tweede verblijven.

15. Samenaankoop via Fluvius van strooizout - behoeftebepaling.
Akkoord te gaan dat Fluvius een nieuw aankoopdossier: Diensten voor Derden ‘Strooizout 2019-2020’ opstart.
Voor stad Maaseik is een bulkverpakking 150 ton en 6 ton in zakken van 25 kg (totaal 156
ton) noodzakelijk en
40 ton kan stad Maaseik zelf te stockeren waarvan nog 20 ton capaciteit vrij is.
16. Omgevingsvergunning – Het bouwen van een garage – Drie-Eikenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage.
De omgevingsvergunning wordt afgegeven mits voorwaarden.
17. Omgevingsvergunning – Het kappen van 2 bomen – Neeroeterenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de aanvraag omgevingsvergunning af
voor het kappen van 2 bomen. Het college verwijst naar de 15 meter regel, nl. dat de
bomen gelegen zijn binnen een afstand van 15 meter meter van de woning, bovendien
zijn de bomen hinderlijk zowel voor de buren als voor de naastliggende weg. Ze bezorgen
eveneens last voor de ondergrondse riolering van de eigenaar. De bomen zijn bovendien
van mindere waarde aangezien het Amerikaanse eik is. De eigenaar dient op zijn perceel
twee inlandse loofbomen ter compensatie aan te planten in het eerstvolgend
plantseizoen.

18. Omgevingsvergunning – Het slopen van een achterbouw en bouwen van
een nieuwe achterbouw – Burgemeester Philipslaan.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het slopen van een achterbouw en bouwen van een
nieuwe achterbouw.
De omgevingsvergunning wordt afgegeven mits voorwaarde.

19. Omgevingsvergunning – het bouwen van een vakantiewoning Leeuwerikstraat.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor bouw van een vakantiewoning.

De omgevingsvergunning wordt afgegeven mits voorwaarden.
20. Vrijgave verkaveling 874.2/2017/015.
Het college van burgemeester en schepenen keuren de vrijgave van verkaveling
874.2/2017/015 Tienderstraat goed en leveren hierbij het attest van vrijgave af aan de
verkavelaar.

21. Zaak van de wegen – Verkaveling 874.2/2018/025 Bospoort.
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.

22. Verkoop bouwgrond Leemhoek Lot 26.
Over te gaan tot de toewijzing van lot 26 uit de verkaveling Leemhoek en zoals aangeduid
op het afpalingsplan van 14 augustus 2017 opgesteld door Landmeters- en
vastgoedexperten, groot 6a 56ca mits de prijs van €88.545,66 (€85.280,00 aankoopprijs €3.095,66 makelaarskost - €170,00 leveringskost) en onder de voorwaarden zoals deze
zijn opgenomen in de getekende aankoopbelofte van 29 maart 2019.

23. Inrichting speelplaats Robbedoes Maaseik Fase 1 – goedkeuring
gunningswijze.
De opdracht met nr. 2019/115 en de raming voor de opdracht “Inrichting speelplaats
Robbedoes Maaseik Fase 1”, opgesteld door de Dienst Werken worden goedgekeurd. De
raming bedraagt € 7.460,00 excl. btw of € 9.026,60 incl. 21% btw.

24. Uitstel definitieve toetreding ‘raamcontract voor de sluiting van
individuele contracten inzake universele poetsdiensten voor Vlaamse
lokale besturen – Bestek nr V.V.S.G. vzw – 2017/09/18’ – samen aankoop
VVSG.
De definitieve toetreding tot het raamcontract van Stad Maaseik in de opdracht
‘raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten
voor Vlaamse lokale besturen- Bestek nr V.V.S.G. vzw-2017/09/18 wordt voorlopig
uitgesteld. Stad Maaseik wil eerst de markt consulteren vooraleer definitief in dit
raamcontract te stappen.

25. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor de aankoop van Server Access
Switches ikv verbouwingswerken ACM (lot2) installatie en configuratie in
het datacenter. Gunning. Besluit.
De opdracht “Aankoop Server Access Switches ikv verbouwingswerken ACM lot 2 –
installatie en configuratie in het datacenter ” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde All

Professional Services NV, Brandstraat 4 te 9160 Lokeren, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 32.150,46 excl. btw of € 38.902,06 incl. 21% btw.
De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 2 werkdagen.

26. Aankoopprocedure – bevoegdheidsdelegatie goedkeuring aankopen o.
b.v. drempelbedragen. Vaststelling principes.
Het CBS keurt de principes en verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
op basis van drempelbedragen goed.

27. Overheidsopdracht bij wijze van AF ‘Levering van benzine voor
gemeentevoertuigen met een tankkaartensysteem’. Gunning.
De opdracht “Levering van benzine voor de gemeentevoertuigen met een
tankkaartensysteem” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Total Belgium nv, Handelsstraat
93 te 1040 Etterbeek - Brussel, tegen een korting per liter van € 0,10040 incl. BTW op de
officiële prijzen (het bestelbedrag wordt beperkt tot € 20.000,00 excl. btw of € 24.200,00
incl. 21% btw).

28. Integratie bestaande LAN netwerk Maaseik-Disaster Recovery Site (DRS)
in datacenter Fluvius Hasselt. Gunning. Besluit.
De opdracht “Integratie bestaande LAN netwerk Maaseik -Disaster Recovery Site (DRS)in
datacenter Fluvius Hasselt” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder
(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde APS, Brandstraat 4 te
9160 Lokeren, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 69.998,06 excl. btw of
€ 84.697,65 incl. 21% btw ..
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 45 kalenderdagen.

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

30. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 15 april
2019. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

31. Bezwaarschrift 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.

32. Bezwaarschrift tegen de aanslagen in de belasting betreffende de
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor de
aanslagjaren 2017 en 2018.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift
tegen de aanslag voor het aanslagjaar 2018 ontvankelijk en gegrond. De
aanslag zal verminderd worden tot het bedrag van € 1040,64. Het bedrag van
€ 693,76 wordt oninbaar geplaatst wegens materiële missing.
33. Bezwaarschrift 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
opgenomen zijn in het register van leegstand voor het aanslagjaar 2017
ontvankelijk doch ongegrond. De indiener kan voor het aanslagjaar 2017
geen aanspraak maken op vrijstelling van de belasting.
34. Openstelling technieker milieu (D1-D3) met aanleg van een
wervingsreserve .
Het college stelt de functie van voltijds contractueel technieker milieu (D1-D3) open met
aanleg van een wervingsreserve.

35. Openstelling technieker vervoer en wegen (D1-D3) met aanleg van een
wervingsreserve.
Het college stelt de functie van voltijds contractueel technieker vervoer en wegen (D1-D3)
open met aanleg van een wervingsreserve.

36. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
Het arbeidsongeval van 30/11/2018 overkomen aan een personeelslid is geconsolideerd
op 14/12/2018 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende
invaliditeit weerhouden.

37. Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
Het arbeidsongeval van 18/07/2018 overkomen is geconsolideerd op 29/11/2018 zonder
blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit
weerhouden.

38. GO Van Eyck De Strafste School op 7 mei 2019.
Naar aanleiding van de nominatie van de GO! Middenschool Campus Van Eyck voor de
prijs van De Strafste School door radiozender MNM gaat het college akkoord met een
afwijking van de geluidsnormen op volgende tijdstippen:


dinsdag 23 april van 12.50 uur tot 15.30 uur (repetities)




donderdag 25 april van 11.20 uur tot 12.20 uur (jurybezoek MNM)
dinsdag 7 mei 2019 van 8.30 uur tot 22.00 uur. (feest zelf indien de school de trofee in
de wacht sleept.)

39. 50 jaar De Maaseikenaar op 4 mei 2019.
Het college gaat akkoord met de tussenkomst in de receptiekosten van €125 naar
aanleiding van de viering van 50 jaar De Maaseikenaar op 4 mei 2019 in zaal van Eyck.
De uitbetaling van het bedrag gebeurt na de viering op vertoon van een bewijs van de
gemaakte kosten. Het maximale bedrag is €125.

40. Wereld Tai Chi dag op de Markt op 27 april 2019.
Het college geeft toelating aan Marc Thelissen, namens Tai Chi Maaseik, voor de
organisatie van een Tai Chi sessie op de Markt op 27 april 2019 en dit naar aanleiding
van de jaarlijkse Wereld Tai Chi dag



bij openbare evenementen wordt een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
afgesloten met voldoende waarborgen en dekkingen en de polis dient voorgelegd aan
de stedelijke dienst
de organisator laat de ingenomen zone netjes achter.

41. Verwijderen Fit-O-meter in Opoeteren.
Akkoord te gaan met het verwijderen van de fit-o-meter in het bos langs de
Dorperheideweg in Opoeteren.
De borden en toestellen die nog bruikbaar zijn, worden gestockeerd en door de
sportdienst indien opportuun elders ingepland.

42. Huishoudelijk reglement woonwagenterrein Engerhoven.
Kennis te nemen van het nieuwe huishoudelijk reglement van Engerhoven.
Het reglement ter goedkeuring op de agenda voor de Gemeenteraad o 27 mei 2019
teplaatsen.
De reglementering zal van toepassing zijn op op de huisnummers 27 t.e.m. 41 van
Engerhoven. Voor de huisnummers 1 t.e.m. 26 wordt een overgangsperiode voorzien.

43. Deelname regioraad Unit Siemkensheuvel door Ludo Keymis.
Kennis te nemen van de vraag aan Ludo Keymis om deel te nemen aan de regioraad van
unit Siemkensheuvel.

Akkoord te gaan dat Ludo Keymis deelneemt aan de regioraad van unit Siemkensheuvel
die een 3 tal keer per jaar zal samenkomen.

44. Iftar avond.
Akkoord te gaan met het financieel ondersteunen van de moskee El Hidaya bij het
organiseren van de Iftaravond.
Tussen te komen in de kosten ten bedrage van maximaal 1500 euro en dit na het
voorleggen van de verantwoordingsstukken.

45. Polyvalente zaal De Bemt Dorne-Opoeteren. Aanduiden vertegenwoordiger
in de stuurgroep. Voorstel aan gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om Tim
Vandewinkel, raadslid, aan te duiden in de stuurgroep van De Bemt Dorne.

