Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 25 februari 2019
__________________________________________________________________________________

1. 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. Besluit.
Het bestek en de raming voor de aankoop Server Access Switches ikv
verbouwingswerken ACM lot 2 – installatie en configuratie in het datacenter
worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 43.000 incl. 21% btw.
2. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de aankoop van
een mobiel smartboard voor Academie voor kunsten. Gunning. Besluit.
Het College van burgemeester en Schepenen keurt de aankoop van een mobiel
Smartbord voor de Stedelijke Academie voor Kunsten goed. De raming bedraagt
€ 6.000 incl. 21% btw.
3. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor levering en
plaatsing bedrijfswageninrichting Dienst Werken. Gunning. Besluit.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van een
bedrijfswageninrichting voor Dienst Werken goed. De raming bedraagt € 6.050
incl. 21% btw.
Om ervoor te zorgen dat de electriciens en sanitair installateurs van de Dienst
Werken hun werk goed kunnen uitvoeren is er in 2018 reeds een nieuwe
bestelwagen Ford Transit gekocht. De bagageruimte hiervan is echter niet
uitgerust voor hun materialen en werken. Een voertuiginrichting zorgt voor orde
en structuur en veiligheid tijdens transport en werk. Het weldoordacht
sorteersysteem maakt de werken doelgericht en efficiënter.
4. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 18/02/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester
en schepenen d.d. 18/02/2019 worden goedgekeurd.
5. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 25 februari
2019. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

6. Mandaten Stad dienstjaar 2018 en 2019 lijsten goedgekeurde facturen.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
7. Prijsuitreiking nationale duivenprijskamp Bourges op 18 maart 2019 te
Hasselt.
Het college is akkoord om deel te nemen aan de prijsuitreiking Nationale
Duivenprijskamp Bourges 2018 op maandag 18 maart 2019 om 10.30 uur in de
Boudewijnzaal van het Provinciehuis en vaardigt schepen Marc Vereecken af om
het stadsbestuur van Maaseik te vertegenwoordigen. Het college is akkoord om
aan de winnaar van onze stad, Guido en Thomas Geris, geschenkbonnen t.w.v.
€20 aan te bieden.
8. Toelating fuiven chiro Mago Dobo Neeroeteren op 3 en 4 mei 2019.
Het college is akkoord met de organisatie van de fuiven 'Vijgen na Pasen' en
'Vijgen na Pasen Classic' op 3 en 4 mei 2019 door Chiro Mago Dobo Neeroeteren
in een tent aan de Zandbergerstraat 5 te Neeroeteren.
9. Toelating activiteiten schutterij St.-Dionysius Opoeteren 2019.
Het college is akkoord met de organisatie van de activiteiten van Koninklijke
Schutterij Sint-Dionysius Opoeteren in 2019 :












06-04-2019 : beste sjöt en kampioen (14.00-18.00 uur)
20-04-2019 : jeugddag ols (12.00-24.00 uur)
30-04-2019 : meiboomplanting (19.00-24.00 uur)
24-05-2019 : oefenschieten (19.00-21.00 uur)
30-05-2019 : koningschieten (13.00-24.00 uur)
07-06-2019 : oefenschieten (19.00-21.00 uur)
21-06-2019 : oefenschieten (19.00-21.00 uur)
30-06-2019 : Opoeters schuttersfeest (12.00-24.00 uur)
05-07-2019 : oefenschieten (19.00-21.00 uur)
09-08-2019 : oefenschieten (19.00-21.00 uur)
13-09-2019 : oefenschieten (18.30-20.00 uur)

op het Kerkplein (meiboomplanting) en aan de sjöttekamer (overige activiteiten).
10. Toelating Q-party Warredal Neeroeteren 16 maart 2019.
Het college is akkoord met de organisatie van de Q-party in Warredal
Neeroeteren op zaterdag 16 maart 2019 van 21.00 tot 03.00 uur mits
voorwaarden.
11. Aanvraag permanente toelating om City Golf in Maaseik centrum te
organiseren.

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om dhr. Vincent
Hellemans van City Golf, een permanente toelating te geven om de activiteit
City Golf te laten plaatsvinden in het centrum van Maaseik.
Toerisme Maaseik gaat jaarlijks op zoek naar nieuwe ideeën en dit om de
bezoeker een gevarieerd aanbod te kunnen geven.
Toerisme Maaseik heeft contact genomen met de firma City Golf om City Golf
in Maaseik centrum te starten. City Golf is een variant op de klassieke
golfsport. Er zijn raakvlakken, maar vanzelfsprekend ook tegenstellingen met
de golfsport, die iedereen kent. De essentie van City Golf is om op een
originele manier een stad te en de toeristische trekpleisters te ontdekken. Het
aspect “golf” is hierbij van ondergeschikt belang. Het gaat er vooral om de
bezoekers iets uniek te laten doen op een unieke plaats.
Parcours
1. Markt
2. Kloosterbempden
3. Kol. Aertsplein
4. Muntplein
5. oude stadswal
6. Groenzone aan Sint-Catharinakerk (Kleine Kerkstraat)
12. Grafconcessie Verheijen Hubert. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren aan de heer Verheijen Hubert, Borglaan 17/A11,
3680 Maaseik. De concessiehouder houdt zich aan de huidige en toekomstige
bepalingen inzake het reglement op de begraafplaatsen. De concessiehouder
betaalt de factuur van 450 euro.
13. Grafconcessie Vandewal Jacqueline. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Neeroeteren aan mevrouw Vandewal Jacqueline, Maaseikerlaan
79, 3680 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.
14. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bijstellen van verkaveling voor lot
13. Dit om de mogelijkheid te creëren voor het plaatsen van een carport
naast het hoofdgebouw.
Het College geeft de vergunning voor het bijstellen van lot 13 van de verkaveling
af aan de aanvrager voor het plaatsen van een carport in de zijtuin.
15. Verkoop grond Leemhoek lot 19. Besluit.
Het college gaat over tot de toewijzing van lot 19 uit de verkaveling Leemhoek
mits de prijs van €69.809,36 (€67.200,00 aankoopprijs - €2.439,36 makelaarskost
- €170,00 leveringskost).

16. Vergunning inname openbaar domein Oude Ophoverbaan 36.
Aan de aanvragers wordt de gevraagde vergunning verleend.
17. Weigering – aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden.
Het college van burgemeester en schepenen weigert deze aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
18. Aansluiting dienstgebouwen woonwagenterrein Engerhoven op
elektriciteit, gas en riolering via Trekkingsrechten.
Het College gaat akkoord met de aansluiting op elektriciteit, gas en riolering van
de 15 nieuwe dienstgebouwen op het woonwagenterrein Engerhoven van huisnr.
27 t.e.m. 41.

19. Aanduiding vertegenwoordigers (plaatsvervangend/effectief) voor de
stuurgroep brownfielddossier ATM-site.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de burgemeester aan als
effectieve vertegenwoordiger en schepen Geusen als plaatsvervangende
vertegenwoordiger aan in de stuurgroep brownfielddossier ATM-site.
20. Doepas paasvakantie en Vlaamse Buitenspeeldag 2019.
Het college gaat akkoord met het programma van de Doepas voor de
paasvakantie 2019.
Het college gaat akkoord met de deelname aan de Vlaamse Buitenspeeldag op
24 april 2019.
21. Goedkeuring Maaseik pleegzorggemeente.
Het College beslist om zich opnieuw voor 6 jaren te engageren om
pleegzorggemeente te zijn.
De doelstellingen van pleegzorg zullen bekend gemaakt worden bij de inwoners
van Maaseik door verschillende acties te organiseren zoals o.a. een artikel in
MAzine, organiseren van een infoavond, verspreiden van folders, affiches,… etc.
22. Terugvordering energiekosten 2018 van vzw-eva d’Ambi.
Het college neemt kennis van het energieverbruik van vzw-eva d'Ambi.
Akkoord te gaan met de terugvordering van 1.444,97 euro voor het
energieverbruik van vzw-eva d'Ambi

23. Terugvordering energiekosten 2018 van vzw-eva Fuego.
Het college neemt kennis van het energieverbruik van jeugdcentrum Fuego.
Akkoord te gaan met de terugvordering aan vzw-eva Fuego van €6260,87 voor de
energiekosten van 2018.

24. Terugvordering Energiekosten 2017 lokaal Ophovenstraat Neeroeteren.
Kennis te nemen van de energiekosten van het lokaal op de Ophovenstraat 69,
zijnde €422,73 voor elektriciteit en €342,41 voor gas.
Akkoord te gaan met de terugvordering van:
- €256,47 aan accordeonclub Adventura
- €195,01 aan Speelpleinwerking "De Speelbeestjes"
- €313,65 aan S Plus
25. Uitbouw van een dorpsrestaurant in Maaseik.
Het college keurt de uitbouw van een dorpsrestaurant in Maaseik goed. Het
college geeft de dienst thuiszorg & ouderen opdracht om materialen aan te kopen
en vrijwilligers te zoeken.
Op 14 mei 2019 vindt het eerste dorpsrestaurant in Maaseik plaats en vanaf dan
elke tweede en vierde maandag van de maand. De vier dorpsrestaurants tijdens
de maanden mei en juni fungeren als test, in de zomer 2019 volgt een evaluatie.
26. Organisatie Flowfestival.
Kennis te nemen van het voorstel voor de organisatie van het Flowfestival
Akkoord te gaan met de organisatie van het Fuego Flowfestival op 7 april in
jeugdcentrum Fuego
Akkoord te gaan met de organisatie van Flowfestival XL in en rond CC
Neeroeteren ter vervanging van de schildersmarkt.

