Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 20 mei 2019
__________________________________________________________________________________

1. Aankoop brandwerende kasten werkhal. Goedkeuring gunning en
lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van
de prijs), zijnde Protecta Solutions, Industrieweg 78 te 8800 ROESELARE, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 16.021,00 excl. btw of € 19.385,41 incl. 21% btw.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 70 kalenderdagen.

2. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 20 mei 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

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

4. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om een persoon te schrappen uit het bevolkingsregister.

5. 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.

6. Aanstelling jobstudente kinderopvang.
Het college stelt iemand aan als voltijds jobstudente binnen de buitenschoolse
kinderopvang Robbedoes voor een bepaalde duur met ingang van 05/08/2019 tot en met
30/08/2019 in weddenniveau E.

7. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 13/05/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 13/05/2018, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

8. 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.
9. Bokkerieje 2019 – wijziging politiereglement.
Naar aanleiding van de inrichting van de Bokkenstal op zondag 26 mei 2019, zijn
volgende verkeersmaatregelen van kracht:




vrijdag 24 mei 2019 om 8.00 uur tot maandag 28 mei 2019 om 16.00 uur is het
verboden om te parkeren aan de noordelijke kant van de binnensingel.
vrijdag 24 mei 2019 om 16.00 uur tot maandag 28 mei 2019 om 16.00 uur is het
verboden om te parkeren rond het standbeeld.
zondag 26 mei 2019 om 05.00 uur tot maandag 16.00 uur is alle verkeer en het
parkeren van voertuigen verboden op: de Markt, de Marktsingel, de Marktstraat;
Eikerstraat (gedelte Capucienenstraat – Markt), Grote Kerkstraat (gedeelte
Waagstraat – Markt) en de Boomgaardstraat (gedeelte Walstraat – Markt).

10. Sportdag Voorshoven 22 mei 2019 parkeerverbod.
Ter gelegenheid van de sportdag van BO De Oogsappel zijn volgende
verkeersmaatregelen van kracht:
op woensdag 22 mei 2019 van 05.00 uur tot 13.00 uur is alle verkeer en het parkeren van
voertuigen verboden op de parkeerplaats van voetbalclub Voorshoven.

11. Arbeidsreglement stedelijke academie voor kunsten ter kennisgeving.
Kennis te nemen van het arbeidsregelement van de Stedelijke Academie voor Kunsten
Maaseik.

12. Omgevingsvergunning – het verkavelen van gronden 874.2/2018/025 Bospoort.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden af aan de aanvrager, mits voorwaarden en lasten.

13. Omgevingsvergunning het bouwen van een carport Sint-Laurentiusweg.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
bouwen van een carport.

14. Omgevingsvergunning – het slopen van bestaande bebouwing en bouwen

van 2 bouwblokken en aanleg binnengebied – Kolonel Aertsplein.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag tot
omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing, het bouwen
van een ondergrondse parkeergarage, 2 appartementsgebouwen met in totaal 15
wooneenheden en 1 handelsruimte en het aanleggen van een binnenplein met
doorgang voor voetgangers en fietsers. .

15. Weigering van omgevingsvergunning voor bouwen van een
ééngezinswoning in open bebouwing met carport en tuinberging Oude
Kerkweg.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag tot omgevingsvergunning
voor het bouwen van een ééngezinswoning met open carport en gesloten tuinberging op
het perceel Oude Kerkweg.

16. Minderbroedersklooster aanpassing elektriciteit nav keuringsverslag.

Goedkeuring starten procedure en lijst aan te schrijven kandidaten.
De opdracht voor "Minderbroedersklooster aanpassing elektriciteit nav
keuringsverslag" wordt opgestart.
17. Verkoop bouwgrond lot 19 Leemhoek. Weigering van financiering.
Akkoord te gaan om de schadevergoeding van 10% of €6.720,00 niet te innen omwille
van het feit dat de kandidaat-koper geen schuld treft dat de verkoop niet kan plaatsvinden.

18. 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.

19. Vraag natuurpunt Maasland noord tot inzaaien van de berm tussen
ontmoetingshuis De Riet en school van Opoeteren.
Het college van burgemeester en schepenen is niet tegen het inzaaien van openbaar
domein met bloemenmengsel alleen zijn er betere locaties te vinden dan de locatie die
momenteel wordt aangegeven door Natuurpunt Maasland en wenst ze niet akkoord te
gaan dat er bloemenmengsel wordt ingezaaid in de berm langs het wandelwegje tussen
het ontmoetingshuis De Riet en de school in Opoeteren.

20. Goedkeuring uitbetalig tweede schijf subsidie vzw CME.
Stad Maaseik gaat akkoord met de uitbetaling aan vzw centrum management Maaseik
Eyckerstede van een tweede kleinere schijf subsidie van 25 000 euro voor het
werkingsjaar 2019, die besteed zal worden aan de organisatie van de economische actie
'Maaseyck in bloei' die doorgaat in de maanden mei en juni 2019.

21. Programma Doepas en Smiley zomervakantie 2019.
Het college gaat akkoord met het programma van de Doepas voor de zomervakantie
2019.
Het college gaat akkoord met het programma van de Smiley voor de zomervakantie 2019.

