Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 4 maart 2019
__________________________________________________________________________________

1. Verlenging aanstelling waarnemend directeur Mens.
Het college verlengt de aanstelling de waarnemend directeur Mens, met ingang van
01/03/2019 tot en met 31/12/2019.

2. Ontslagname Robert VERHEYEN directeur Mens.
Het college neemt kennis van het ontslag met ingang van 01/03/2019 van de heer Robert
VERHEYEN, voltijds statutair directeur Mens.
De algemeen directeur stelt, in onderling akkoord met het personeelslid en in een
afzonderlijk besluit, de datum vast waarop hij de dienst effectief verlaat, zijnde
01/03/2019.

3. Goedkeuring premie KWG Bosstraat 40.
Rekening houdend met het aanvraagdossier en de bijgevoegde stukken, welke integraal
deel uitmaken van dit besluit, gaat de Stad Maaseik akkoord om aan SHM management,
uitbater van dameskledingwinkel gelegen te Bosstraat 40, een subsidie toe te kennen van
€ 10 000 voor het renoveren van de voorgevel van het handelspand en
aanpassingswerken aan het interieur op voorwaarde dat de aanvrager een
samenwerkingsovereenkomst afsluit met de Stad Maaseik alvorens de werken aan te
vatten en waarbij de uitbetaling van de subsidie zal geschieden conform de bepalingen
van het gemeentelijk reglement inzake Premiestelsels Kernwinkelgebied.

4. Goedkeuring voorstel overeenkomst ondersteuning gemeentelijke dienst
omgeving.
Goedkeuring wordt verleend aan de afsluiting van een contract met CDRO BVBA, voor
ondersteuning in stedenbouwkundige vergunningsdossiers van maximum 200
ondersteuningsuren, tegen het nagerekende bedrag van € 19.000,00 excl. btw of €
22.990,00 incl. btw.
Het uurtarief bedraagt € 95,00 per uur excl. btw of € 114,95 per uur incl. btw,
verplaatsingskosten inbegrepen.

5. Samenstelling bijzonderoverlegcomité onderwijs.

Het basisoverlegcomité onderwijs tijdens de legislatuur 2019-2024 als volgt samen te
stellen:

- de burgemeester als voorzitter;
- de schepen van de stedelijke academie voor kunsten;
- de algemeen directeur;
- de directeur van de stedelijke academie voor kunsten;
- de afgevaardigden van de vakbondsorganisaties, VSOA, ACOD en COC.

6. Overheidsopdracht bij wijze van OPZVB voor de levering van ICT
apparatuur voor de administratieve diensten van de stad, OCMW en AGBI –
vernieuwing en vervanging van All-in-One, Thinclients, Laptops en
Schermen. Besluit.
Het bestek met nr. 2019/084 en de raming voor de opdracht “Levering van ICT apparatuur
voor de administratieve diensten van de stad, OCMW en AGBI - vernieuwing en
vervanging van All-in-One, Thinclients, Laptops en Schermen.”, opgesteld door de
Aankoopdienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt € 70.247,93 excl. btw of € 85.000,00 incl. 21% btw.

7. Extern advies mobiliteit : Aanvraag omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden 874.2/2018/025 Bospoort / Slachthuisstraat.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het opvragen van advies bij
Tridée, een studiebureau gespecialiseerd in mobiliteit. Dit voor het verkavelingsdossier
874.2/2018/025.
Het geschatte benodigde budget is €2880 excl. BTW.

8. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 04 maart 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

9. Omgevingsvergunning. Het regulariseren van een carport/wijzigen van de
voorgevel en het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen
Waterlozeweg te 3680 Maaseik.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
regulariseren van een carport/wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van een zwembad .
De omgevingsvergunning wordt afgegeven onder voorwaarde dat:
-Het hemelwater, afkomstig van de carport en de verhardingen, dient op eigen terrein
opgevangen, geïnfiltreerd en /of afgevoerd te worden.

10. Omgevingsvergunning – het bouwen van een zwembad, houden tuinhuis en
het plaatsen van een keermuur – Bergeindestraat - Vergunning.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor De
aanvraag omvat het aanleggen van een zwembad, het regulariseren van een houten tuinhuis
en het plaatsen van een betonnen keermuur.

Voorwaarden
1. De voorwaarden gesteld in het gunstig advies van Eandis System Operator (fluvius) van
13 februari 2019 met als referte 0000274662 moeten strikt gevolgd worden.
2. De opvang en afvoer van hemelwater moet op eigen terrein uitgevoerd worden.

11. Aanvraag schrapping uit leegstandsregister – Dornerheidestraat – Dossier
2016/025.
Het pand gelegen Dornerheidestraat te Maaseik wordt niet geschrapt uit het register van
de leegstaande gebouwen en woningen.

12. Omgevingsvergunning – het uitbreiden van een woning, het bouwen van
een carport en het regulariseren van een tuinhuis – Frederik Maldersstraat –
Vergunning .
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
uitbreiden van een woning in open bebouwing, bouwen van een carport en het regulariseren
van een tuinhuis.
Voorwaarden
1. De voorwaarden gesteld in het gunstig advies van Eandis System Operator (fluvius) van
11/12/2018 met als referte 0000274104 moeten strikt gevolgd worden.
2. De bestaande septische put ingeplant in de voortuinzone moet uitgeschakeld worden voor
de start van de werken van de nieuwe ééngezinswoning.
3. De opvang en afvoer van hemelwater afkomstig van constructies en verhardingen moet
op eigen terrein uitgevoerd worden.

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

14. Aanvraag schrapping uit het leegstandsregister – Prinsenhof – Dossier
2017/070.
Het pand gelegen Prinsenhof te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

15. Aanvraag schrapping uit leegstandsregister – Langerenstraat – Dossier
2017/048.
Het pand gelegen Langerenstraat te Maaseik wordt niet geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

16. Aanvraag schrapping uit leegstandsregister – Ziepstraat – Dossier
2016/123.
Het pand gelegen Ziepstraat 17 te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

17. Aanvraag schrapping uit leegstandsregister – Scholtisplein – Dossier
2017/073.
Het pand gelegen Scholtisplein te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

18. KWB Hobbytentoonstelling 21 en 22 april 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de 55ste hobbytentoonstelling van de
KWB op 21 en 22 april 2019 in het cultureel centrum Neeroeteren
- de vereniging sluit een polis burgerlijke aansprakelijkheid af met voldoende waarborgen
Er wordt namens de stad een medaille uitgereikt aan één van de exposerende
deelnemers aan het einde van de tentoonstelling (op paasmaandag 22 april om 18.00 u)
en de burgemeester of een afgevaardigde zal de aanwezigen toespreken bij de opening
op paasdag 21 april om 19.00 uur.

19. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 26.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

20. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 26.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

21. Omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden woning met
praktijkruimte Eikerstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor verbouwen
en uitbreiden woning met praktijkruimte.

22. Omgevingsvergunning : het bouwen van een vakantiewoning
Leeuwerikstraat.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
bouwen van een vakantiewoning.

De omgevingsvergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
1. De voorwaarden opgenomen in het advies van Toerisme Vlaanderen afgeleverd op 30
januari 2019 dienen strikt gevolgd te worden.
2. De voorwaarden opgenomen in het advies van De Vlaamse Waterweg nv afgeleverd
op 7 februari 2019 dienen strikt gevolgd te worden.
3. Er dient een hemelwaterput met een minimum inhoud van 5000 liter voorzien te worden
met een herbruik van het opgevangen hemelwater.

23. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 25.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezing van het Europees Parlement.

24. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 25.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

25. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 25.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

26. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 21.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

27. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 20.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

28. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 21.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

29. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 20.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

30. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 20.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.

31. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 20.02.2019 op de kiezerslijst voor het
Europees Parlement.

32. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 20.02.2019 op de kiezerslijst voor de
verkiezingen voor het Europees Parlement.

33. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen Europees Parlement.
Het college keurt de inschrijving goed op datum van 05.02.2019 op de kiezerslijst voor het
Europees Parlement.

34. Bestrijding eikenprocessierups 2019. Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en aan te schrijven kandidaten.
Het College keurt het bestek met nr. 2019/083 en de raming voor de opdracht “Bestrijding
eikenprocessierups 2019”, opgesteld door de Dienst Werken goed. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt € 60.802,50 excl. btw of € 73.571,03 incl. 21% btw.

35. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de belasting
voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor
het aanslagjaar 2019.

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de
belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen
voor het aanslagjaar 2019 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag
van 1.441.987,33 euro.
36. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 25/02/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 25/02/2019 goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

37. Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename
van de melding ingediend voor het houden van 7 honden ter plaatse
Breeërweg te 3680 Maaseik.
Er wordt akte genomen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting
of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer , zijnde het houden van 7 honden gelegen te
Breeërweg

38. Uitbreiding nutsleidingen Fluvius in het Oeterpark te financieren met de
tegoeden trekkingsrechten.
Het College gaat akkoord om de offertes met nr. 7000078252 voor o.a. de uitbreiding en
aanpassing van het elektriciteitsnet t.b.v. € 21.775,64 en kabeldistributienet € 2.852,00 in
de Solveldstraat 4 en de offerte met nr. 7000075554 voor o.a. de uitbreiding en
aanpassing van het elektriciteitsnet t.b.v. € 1.572,48 en kabeldistributienet € 276,00 in de
Spilstraat 9A beide gelegen in het Oeterpark te financieren met de tegoeden aan
trekkingsrechten waarop de stad recht heeft bij Fluvius en nog over voldoende middelen
beschikt.

39. Toelage kadervorming.
De vergoeding van € 42,00 voor het volgen van kadervorming uit te betalen aan Gijsels
Gunnar.
De vergoeding van € 70,00 voor het volgen van kadervorming uit te betalen aan Dirkx
Wouter.

40. Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor ‘Integratie bestaande LAN netwerk
Maaseik – Disaster Recovery Site (DRS) in datacenter Fluvius Hasselt’.
Besluit.
Het bestek met nr. 2019/081 en de raming voor de opdracht “Integratie bestaande LAN
netwerk Maaseik -Disaster Recovery Site (DRS) in datacenter Fluvius Hasselt”, opgesteld
door de Aankoopdienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
raming bedraagt € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw.

41. Grafconcessie. Aanvraag.
Het college geeft goedkeuring voor een 30-jarige grafconcessie (urneveld) op de
begraafplaats te Maaseik. De concessiehoudster betaalt de factuur van 450 euro.

42. Organisatie hulpverleningsspel 2019.
Toestemming te geven om het hulpverleningsspel te organiseren in 2019.

43. Bezwaar tegen de aanslag in de belasting op de gebouwen en de
woningen die zijn opgenomen in het register van leegstand voor het
aanslagjaar 2017.
Uit het tijdens de vergadering opgestelde proces-verbaal blijkt dat het bedoelde pand niet
leeg staat. Het pand is ingevuld.
Het pand gelegen Rueelstraat te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

44. Samenvatting resultaten gebruikersonderzoek bibliotheek Maaseik
2018.
Het college neemt kennis van de resultaten van het gebruikersonderzoek, dat voorjaar
2018 werd georganiseerd in de bibliotheek van Maaseik.

45. Viering Club 54 op zaterdag 5 oktober 2019.
Het college gaat niet akkoord met een ontvangst van club 1954, de vereniging van 65jarigen, op het stadhuis, omdat het geldende reglement enkel een tussenkomst voorziet
bij een viering van 50-jarigen.
Het stadhuis kan niet ter beschikking worden gesteld, omdat het buiten de kantooruren
niet toegankelijk is voor externen.

46. Aktename van het rapport van de financieel directeur inzake
debiteurenbeheer. Verwijzing naar gemeenteraad.
Het CBS neemt akte van het rapport van de financieel directeur betreffende het
debiteurenbeheer over het jaar 2018.

47. Aktename van het rapport van de financieel directeur inzake visum.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Het CBS neemt akte van het rapport van de financieel directeur betreffende de
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen (visum) over het jaar 2018.

48. Verlenging opdracht “Bebloeming wegen en gebouwen 2019”.
Het College verleent goedkeuring aan de gunning van de verlengingsopdracht met als
voorwerp “Bebloeming wegen en gebouwen” aan Plantenkwekerij St. Jansberg NelissenJanssen, Sint-Jansberg 62 A te 3680 Maaseik, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 21.119,00 excl. btw of € 23.121,14 incl. btw.

