Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 18 februari 2019
__________________________________________________________________________________

1. Betaling responsaliseringsbijdrage stad en OCMW.
Voorlopig over te gaan tot de toekomstige betaling, inclusief de facturen januari
en februari 2019, van de responsabiliseringsbijdrage, onder het formuleren van
een voorbehoud ten aanzien van de MCNOL av in vereffening, vertegenwoordigd
door de vereffenaar.
De betalingen onder artikel 1 voor 2019 en tot we ze herroepen zullen uitgevoerd
worden volgens de verhouding cf. de beschikking van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg zetelend in kortgeding d.d. 5 oktober 2018, dit in
afwachting van verder overleg tussen de steden en OCMW’s van Bree en
Maaseik.
Met betrekking tot de vervallen facturen van 2018 over de
responsabiliseringsbijdrage 2017 zal in overleg getreden worden met de RSZ.
2. Besluit opname ééngezinswoning in halfopen bebouwing in het
vergunningenregister als geacht vergund – Bergerstraat.
Het hoofdgebouw van de ééngezinswoning in halfopen bebouwing, gelegen
Bergerstraat, wordt opgenomen in het vergunningenregister als zijnde geacht
vergund.
De uitbreiding van de ééngezinswoning (garage en veranda) ter hoogte van de
achtergevel, gelegen Bergerstraat, wordt niet opgenomen in het
vergunningenregister als zijnde geacht vergund.
3. Aangevraagd attest vrijgave verkaveling 874.2.2017026 Oude Kerkweg.
Na controle kunnen wij meedelen dat voldaan werd aan alle voorwaarden en
lasten opgelegd in de verkavelingsvergunning.
Het attest, vermeld in het eerste lid, kan worden afgeleverd indien de
vergunninghouder deels zelf de lasten heeft uitgevoerd, deels de nodige
waarborgen heeft gegeven.

4. Omgevingsvergunning – het uitbreiden van een ééngezinswoning in
halfopen bebouwing – Bergerstraat - Vergunning.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor uitbreiden van een ééngezinswoning in halfopen
bebouwing af.

5. Verhogen verkeersleefbaarheid schoolomgeving Eerste straat – campagne:
paraat voor de ‘schoolstraat’.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het opstarten van
het initiatief voor het toepassen van een 'schoolstraat' in de Eerste straat volgens
volgend stappenplan:
1. Inschrijven
2. Kernteam samenstellen
3. Toets bereidheid / draagvlak
4. Aanvraag stad
5. Communicatie
6. Proefperiode
7. Evaluatie
8. Definitieve uitvoering.
De realisatie van dit stappenplan gebeurt in samenwerking tussen de dienst
omgeving en de dienst communicatie-secretariaat.

6. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een mannelijk persoon van Belgische nationaliteit, met als
referentie-adres Monseigneur Koningsstraat 8 te 3680 Maaseik, te schrappen uit het
bevolkingsregister.

7. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 18 februari

2019. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

8. Bezwaar tegen de aanslag in de promobijdrage voor het aanslagjaar 2018.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift van
tegen de aanslag in de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten
van commerciële vestigingen, genoemd promobijdrage, voor het aanslagjaar
2018 ontvankelijk doch ongegrond.
9. Knalbal op 23 februari 2019 in Opoeteren.
Het college geeft toelating aan het Feestcomité van de Oud-leiding Chiro
Opoeteren voor de organisatie van het jaarlijkse Knalbal op zaterdag 23 februari
2019 in het Chiroheem van Opoeteren, onder de voorwaarden:


het produceren van muziek, al of niet elektronisch versterkt, wordt toegestaan tot
02u00, uitdovend tot 02u30.







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 03.00 uur
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt afgesloten met voldoende
waarborgen en dekkingen en de polis wordt voorgelegd aan de stedelijke dienst
de organisatie voorziet in de inzet van erkende opzichters/security met het oog
op de veiligheid tijdens de manifestatie. De identiteit hiervan moet ter
beschikking zijn van de verantwoordelijke.
Twintig stuks nadar worden geleverd volgens de geldende voorwaarden.

10. Mandaten Stad dienstjaar 2018 en 2019 lijsten goedgekeurde facturen.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
11. Den Hobbelige Stop Classic 4 mei 2019.
Het college verleent goedkeuring voor de organisatie van Den Hobbelige Stop
Classic op zaterdag 4 mei 2019 met vertrek aan de Sjeiven Dörpel, 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.
Ter gelegenheid van den Hobbelige Stop Classic is het toegelaten om
bewegwijzering aan te brengen op het parcours. De bewegwijzering mag ten
vroegste op 3 mei worden aangebracht en ten laatste de dag na het evenement
weer verwijderd.
Er wordt 80 stuks geleverd volgens de geldende gebruiksvoorwaarden.

12. Vaststelling en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting op
de eroshuizen, bars, rendez-vous huizen en privé-clubs voor het aanslagjaar
2018.
Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de

belasting op eroshuizen, bars, rendez-vous huizen en privé-clubs voor het
aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van
30.000 euro.

13. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 11/02/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college op 11 februari 2019
worden goedgekeurd.
14. Offerte voor de aanstraling van het monument ‘de Roos’ aan de ovonde K.
Fabiolalaan.
Het College gaat akkoord met de aanstraling van het monument "De Roos" ter
hoogte van het WZC langs de K. Fabiolalaan waarvan de kostprijs € 2.390,68
bedraagt.
Deze uitgave te financieren via Trekkingsrechten van de stad bij Infrax waarop de
stad nog over voldoende middelen beschikt.
15. Onderhoud Plantsoenen Verloren Kost e.a. 2019. Aan te schrijven
kandidaten.
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de
opdracht “Onderhoud Plantsoenen Verloren Kost e.a. 2019” wordt opgestart.
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Groenbedrijf Jos Vanvlierden, Neerpelt;
- AGB bvba, Lommel;
- Tuinen Florian Buteneers, Wellen;
- Baeck en zonen BVBA, Geel.

16. Plaatsen van openbare verlichting in het Oeterpark.
Het College gaat akkoord met de aanleg van nieuwe openbare verlichting in het
Oeterpark waarvan de kostprijs €12.004,47 bedraagt.
Deze uitgave te financieren via Trekkingsrechten van de stad bij Infrax waarop de
stad nog over voldoende middelen beschikt.

17. Politieverordening Kermissen 2019.
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de politieverordeningen goed
ter gelegenheid van 8 kermissen die georganiseerd worden in Maaseik:
Het is verboden kermiskramen en instellingen uit te baten op zon- en feestdagen
tussen 1 uur en 8 uur en op werkdagen tussen 24 uur en 8 uur.

18. Geacht vergund Siemkensheuvel ééngezinswoning.
De bedoelde vrijstaande ééngezinswoning in open bebouwing , zonder de
aanhorigheden, op te nemen in het vergunningenregister van de Stad Maaseik als
vergund geachte constructie opgericht tussen 22 april 1962 en 30 november
1980.

