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

1. Brug Eilandje toekomstige poort nationaal park.
Dossier voor de financiering van een nieuwe brug aan het Eilandje bij LSM en het
provinciebestuur in te dienen.

2. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 18/03/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 18/03/2018, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

3. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 25 maart 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

4. Overheidsopdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor de aankoop van
een doorslijpmachine. Gunning.
De prijsaanvraag met nr. 2019/097 en de raming voor de opdracht “Aankoop
doorslijpmachine”, opgesteld door de Aankoopdienst worden goedgekeurd. De raming
bedraagt € 2.892,56 excl. btw of € 3.500,00 incl. 21% btw.

5. Vergunning inname openbaar domein Korporaal Theo Kubbenstraat.
De stad Maaseik levert de gevraagde vergunning af.

6. Toekenning en uitreiking Cultuurprijs Maaseik 2019.
Het college neemt kennis van de toekenning van de Cultuurprijs 2019 aan de heer ……
(de naam wordt voorlopig niet meegedeeld om het verrassingseffect niet teniet te doen).
Het college wordt bij de uitreiking op woensdag 3 april 2019 om 19.30 uur in het
Ontmoetingshuis De Riet te Opoeteren vertegenwoordigd door de burgemeester en de
schepen voor cultuur.

7. Bezwaarschrift tegen de aanslag in de algemene gemeentebelasting
bedrijven voor het aanslagjaar 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift
tegen de aanslag in het kohier inzake de algemene gemeentebelasting
bedrijven voor het aanslagjaar 2018 ontvankelijk doch ongegrond.
8. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de

werken aanleg fietspaden Breeërweg.
Naar aanleiding van de werkzaamheden aanleg fietspaden Breeërweg en de daaraan
voorgestelde omleiding is alle verkeer, met uitzondering van fietsers en aangelanden,
verboden op de Dijkweg vanaf het kruispunt met de Voorshoventerweg en de Dijkweg met
het kruispunt Klokkestraatje.

9. Organisatie van de gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement,
de federale Kamer en het Vlaams Parlement op 26 mei 2019.
Het college gaat akkoord met de praktische organisatie van de gelijktijdige verkiezingen
op 26/05/2019.

10. Opname in het vergunningenregister van Stad Maaseik – ééngezinswoning
in gesloten bebouwing Kolonel Aertsplein .
Het hoofdgebouw van de ééngezinswoning in gesloten bebouwing, gelegen
Kolonel Aertsplein, wordt opgenomen in het vergunningenregister als zijnde
geacht vergund.

11. Ontslagname ingevolge pensioen.
Het college neemt kennis van het schrijven d.d. 19/03/2019 van een personeelslid, waarbij
hij als voltijds contractueel technieker (vervoer & garage) binnen de dienst werken, met
ingang van 01/05/2019 zijn ontslag indient om op diezelfde datum zijn rustpensioen te
laten ingaan. Deze ontslagname ingevolge oppensioenstelling wordt aanvaard met
ingang van 01/05/2019.

12. Omgevingsvergunning – het bouwen van 2 appartementen – Kolonel
Aertsplein – Vergunning.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
bouwen van 2 appartementen mits voorwaarden.

13. Omgevingsvergunning – het bouwen van een tuinberging – Eerste Straat –
Vergunning .
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
bouwen van een tuinberging.

Voorwaarden
1. De opvang en afvoer van hemelwater afkomstig van constructies en verhardingen moet
op eigen terrein uitgevoerd worden.

14. Bezwaar van Telenet Group bvba tegen de aanslag in de belasting op
dragende verticale constructies en zendmasten voor het aanslagjaar 2018.
Aanstellen raadsman.

Het college van burgemeester en schepenen stelt meester Konstantijn
Roelandt van Lawstone Advocaten, te 2221 Heist-op-den-Berg, Dorpsstraat
91 aan om de belangen van de stad Maaseik te verdedigen in de procedure
zoals boven omschreven.
15. Bezwaar van Eubelius Advocaten als raadslieden van Proximus NV tegen de
belasting op dragende verticale constructies en zendmasten voor het
aanslagjaar 2018. Aanstellen raadsman.

Het college van burgemeester en schepenen stelt meester Konstantijn
Roelandt van Lawstone Advocaten, Dorpsstraat 91 te 2221 Heist-op-den-Berg
aan om de belangen van stad Maaseik te verdedigen in de procedure zoals
hoger omschreven.
16. Bezwaarschrift van Allen & Overy als raadslieden van Orange Belgium NV
tegen de aanslag in de belasting op verticale constructies en zendmasten
voor het aanslagjaar 2018. Aanstellen raadsman.

Het college van burgemeester en schepenen stelt meester Konstantijn
Roelandt van Lawstone Advocaten, Dorpsstraat 91 te 2221 Heist-op-den Berg
aan als raadsman van de stad Maaseik ten einde haar belangen te
verdedigen in de procedure zoals hoger omschreven.
17. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister en het

vreemdelingenregister.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het bevolkingsregister.

Het college beslist om iemand te schrappen uit het vreemdelingenregister.
Het college beslist om iemand te schrappen uit het vreemdelingenregister.

18. Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister. Goedkeuring.
Het college beslist om iemand in te schrijven op het adres Grootrootstraat te 3680
Maaseik.

19. Bestrijding eikenprocessierups 2019. Gunning.
Het College verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van
19 maart 2019 voor Perceel 1 (PROCESSIERUPSBESTRIJDING 2019), Perceel 2
(Curatieve bestrijding 2019), opgesteld door de Dienst Werken.

20. Advies omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen door
uitbreiding van een bestaand melkveebedrijf met 27 runderen en
verhoging van de grondwaterwinning met 1.006 m3/jaar.
Adviseert de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend en met als voorwerp het
verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen door uitbreiding van een
bestaand melkveebedrijf met uitbreiding van 27 runderen tot in totaal 276 runderen en het
verhogen van het grondwaterdebiet met 1.006 m3/jaar tot in totaal 6.106 m3/jaar onder
de volgende voorwaarden:
1

- Algemene

en sectorale voorwaarden van titel II van VLAREM

2 - De voorschriften opgenomen in de adviezen van de externe adviesinstanties dienen
nagekomen te worden.

21. Omgevingsvergunning Kleine Kerkstraat slopen van een pand en het
uitbreiden en verbouwen van horecazaak en een appartement.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het slopen van een pand en het uitbreiden en verbouwen van
horecazaak en een appartement af .

22. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor de upgrade BBC 2020 Mercurius
(software financiële dienst). Gunning. Besluit.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “BBC 2020
Mercurius (software financiële dienst)” voor het totaal bedrag in meer van € 1.840,92
excl. btw of € 2.227,51 incl. 21% btw, waardoor het totale bedrag per jaar na
verrekeningen jaarlijks € 37.246,32 excl. btw of € 45.068,04 incl. 21% btw bedraagt. Het
bedrag wordt jaarljks geïndexeerd.

23. Openstelling jobstudenten 2019.
Het college gaat akkoord met de tewerkstelling van jobstudenten binnen de volgende
stadsdiensten:
- dienst werken: 4 VTE jobstudenten (2 in de maand juli en 2 in de maand augustus),
- dienst jeugd: 3 VTE jobstudenten (2 voltijdse jobstudenten voor de Doepas en 2 halftijdse
jobstudenten voor de wijkwerking),
- dienst toerisme/musea: 2 VTE jobstudenten (opgesplitst in 2 halftijdse jobstudenten voor
het treintje en 2 halftijdse
jobstudenten voor de museale werking).
- dienst sport: 1 VTE jobstudent,
- digitalisering: 4 VTE jobstudenten (2 in de maand juli en 2 in de maand augustus).

24. Mandaten Stad dienstjaar 2018 en 2019 lijsten goedgekeurde facturen.
Goedkeuring.

Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.

25. Aanleg riolering en wegenis St.-Dionysiuskerkstraat. Gunning aandeel
stad Maaseik.
Het College bevestigt akkoord te gaan met het aandeel van Stad Maaseik t.b.v.
€47.282,46(incl. BTW) in de riolering- en wegeniswerken in de St.-Dionysiuskerkstraat en
de werken te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Van De Kreeke Wegenbouw,
Pastorijstrat 16 te 3620 Lanaken.

26. Opzeg standplaats 3 op Engerhoven en overname door zoon.
Kennis te nemen van het feit dat de bewoonster haar opzeg doet van Engerhoven.
Kennis te nemen van het feit dat de zoon de standplaats Engerhoven wenst over te
nemen.
Akkoord te gaan met het feit dat deze zoon standplaatshouder wordt van Engerhoven en
dit vanaf 1 april 2019.

27. Goedkeuring uitbetaling deel eerste schijf subsidie vzw CME.
Stad Maaseik bekrachtigt de afspraken die met de vzw Centrum Management Maaseik
Eyckerstede zijn gemaakt tijdens het overleg van 12 maart 2019 en gaat akkoord met de
uitbetaling aan vzw CME van een eerste schijf subsidie van 10 000 euro voor het
werkingsjaar 2019.

28. Onderhoud Plantsoenen Verloren Kost e.a. 2019. Gunning.
Totaal bedrag van € 98.283,74 (excl. BTW) of € 118.923,33(incl. BTW).

29. Uitbetaling werkingstoelage aan de wijken aangesloten bij de
wijkwerking.
Het college keurt de uitbetaling van de werkingstoelage goed voor het totaalbedrag van
11.500 euro.

30. Aanstelling jobstudenten kinderopvang 2019.
Het college stelt 9 kandidaten aan binnen de dienst kinderopvang tijdens de
zomervakantie van 2019:
- bij de buitenschoolse kinderopvang Robbedoes:
- en 3 kandidaten bij de Groepsopvang Hopsa:

31. Bezwaar 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.
32. Bezwaar 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 het kohier inzake de belasting op de gebouwen en de
woningen die opgenomen zijn in het register van leegstand voor het
aanslagjaar 2017 ontvankelijk doch ongegrond wat het bezwaar tegen de
opname in het kohier voor het aanslagjaar 2017 betreft maar gegrond voor
wat de vraag om aanpassing van de belastingschuld betreft.
De aanslag voor het aanslagjaar 2017 wordt verminderd met een bedrag van
€ 1400 wegens materiële missing, vermits het tarief voor ‘overig gebouw en
woning’ 2e jaar van opname van toepassing is. De belastingschuld voor het
aanslagjaar 2017 bedraagt € 600.
33. Goedkeuring organisatie jaarlijkse Keramiekmarkt op de Markt van
Maaseik op zondag 30 juni 2019.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaan akkoord met de organisatie
van de elfde Keramiekmarkt Maaseik door de dienst musea-toerisme op zondag
30 juni 2019 op de Markt van Maaseik.
34. Goedkeuring organisatie jaarlijkse Pinksterrommelmarkt op de Markt te
Maaseik en tweedehands kinderspeelgoedmarkt op het Muntplein op 8,
9 en 10 juni 2019.

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de
organisatie van de Pinksterrommelmarkt door de dienst musea-toerisme, in
samenwerking met de Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik op de
Markt en de tweedehands kinderspeelgoedmarkt op het Muntplein op 08,
09 en 10 juni 2019.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de
vermoedelijke kostprijs van € 4250,-.

Toestemming te krijgen van het AGBM voor het gebruiken van het
Muntplein op 08, 09, 10 juni 2019 en dit dagelijks van 06.00 tot 22.00 uur.

35. Aanpassing openingsuren jeugddienst.
Akkoord te gaan met de voorgestelde openingsuren van de jeugddienst, zijnde:
- maandag van 10u - 12u en van 14u - 16u
- dinsdag van 10u - 12u en van 14u - 16u
- woensdag van 10u - 16u
- donderdag van 10u - 12u en van 14u - 16u
- vrijdag van 10u - 12u.
Tijdens de kers-, paas- en zomervakantie zijn de openingsuren iedere werkdag van 10u
tot 12u.
De nieuwe openingsuren te laten ingaan vanaf 1 mei 2019.

36. Toelating organisatie carnavalsactiviteiten Opoeteren 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de carnavalsactiviteiten in Opoeteren op
5 en 6 april 2019 :




bal van de prins op 5 april 2019 in een tent Dorperberg Opoeteren
lichtstoet op 6 april 2019 in het centrum van Opoeteren
afsluitend bal op 6 april 2019 in een tent Dorperberg Opoeteren

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

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaarschrift
tegen de aanslag in de promobijdrage voor het aanslagjaar 2018 ontvankelijk
doch ongegrond.

