Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 8 januari 2019
__________________________________________________________________________________
1. Mandaten AGBI dienstjaar 2018. Kennisname.
Het college neemt kennis van de voorgebrachte facturen.
2. Aanstelling dossierbeheerder/kabinetsmedewerker.
Het college stelt een deeltijds (19/38u. per week) contractueel dossierbeheerder/
kabinetsmedewerker aan, voor een bepaalde duur vanaf 14/01/2019 tot en met
31/12/2024, in weddeniveau C met weddeschaal C1.
3. Advies college van burgemeester en schepenen – aanvraag
omgevingsvergunning Projectgrindwinning Elerweerd.
Het college geeft een voorwaardelijk gunstig advies voor de stedenbouwkundige
handelingen, zijnde:
·

·
·

·
·

de terreinverlaging van het buitendijkse gebied Elerweerd, als resultaat van
de winning van delfstof en de heraanvulling tot aan een nieuw maaiveld met
opvulzand, dekgronden en restmateriaal uit de sortering van de delfstof;
de afwerking en inrichting als riviernatuurgebied van het buitendijkse gebied
Elerweerd;
de beperkte bewerkingsinstallatie voor de delfstof, gelegen ten westen van de
plas Meerheuvel, evenals de (stedenbouwkundige) hervergunning van de
toegangsweg en de overslaginstallatie;
de opvulzandwinning binnen de bestaande contour van de plas Meerheuvel
voor een gesloten grondbalans op gebiedsniveau;
het landbouwirrigatienetwerk als flankerende maatregel voor versterking van
de landbouwwaarde in het gebied tussen de dorpen van Elen en Heppeneert,
de Rijksweg, de ringweg rond Maaseik en de winterdijk.

Het college geeft eveneens een voorwaardelijk gunstig advies voor de
milieuaspecten: o.a. opslag oliën en wetten (6456 L), plaatsing 4 transformatoren, 3
hydraulische kranen, werkplaats voor onderhoud werfvoertuigen, enz.
Het college legt volgende voorwaarden en/of lasten op:
1.

Het fietspad dient over het volledig tracé aangelegd te worden met een duurzame
verharding.

2.

De fietsverbinding dient na voltooiing kosteloos overgedragen te worden naar het
openbaar domein.

3.

De van toepassing zijnde algemene en sectorale milieuvoorwaarden

4.

Er dienen maatregelen uitgewerkt te worden zodat de geluidsoverlast bij de
grondverzetwerken en ontgrinding in het noorden van het projectgebied
(woningen Heppeneert) tot een minimum beperkt zal worden.

5.

6.

Bij de realisatie van het landbouwirrigatienetwerk dienen de volgende zaken in
acht genomen te worden:
-

Te bekijken of de landbouwpercelen die het dichtst bij het te ontgrinden gebied
liggen ook kunnen ontsloten worden door het irrigatienetwerk.

-

Aanleg van het netwerk dient te gebeuren op een redelijke technische diepte
(bijv. 80 cm onder het maaiveld)

-

Aanleg van het netwerk dient uitgezet te worden op de effectieve
landbouwweg zoals kadastraal vastgelegd.

-

De geschikte technieken dienen toegepast te worden voor de doorsteek over
de Zanderbeek om schade te voorkomen aan het netwerk (tijdens
winterperiode).

-

Aanleg van het netwerk dient te gebeuren met duurzame materialen.

-

Er dient een samenwerkingsverband opgestart te worden en vastgesteld met
de verschillende partners voor het beheer van dit netwerk. Dit verband moet
een beherende partner bevatten die via een meerjarenplanning zowel de
dagelijkse als de lange-termijnafschrijvingen van het netwerk op een
duurzame manier beheert. De verschillende gemeentebesturen, steengoed
projecten en landbouwers moeten minstens tot de partners behoren.

Het nabestemmingsplan en toegankelijkheidsreglement dat opgesteld wordt in
kader van het natuurbeheerplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
betrokken gemeenten binnen een termijn van 1 jaar na afleveren van de
omgevingsvergunning.

4. Weigering omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelbekleding
(winkelpui). Ter kennisgeving beslissing deputatie.
Het college neemt kennis van de weigering van omgevingsvergunning van 19
december 2018, afgeleverd door de deputatie van de provincie Limburg.
5. Weigering omgevingsvergunning voor nieuwbouw van een bankkantoor met 6
appartementen en 6 carports met berging. Ter kennisgeving beslissing
deputatie.
Het college neemt kennis van de weigering van omgevingsvergunning van 19
december 2018, afgeleverd door de deputatie van de provincie Limburg.
6. Uitbetaling pensioenvoorschotten MCNOL (groep van 60). Partim Stad Maaseik.
Goedkeuring onder voorbehoud.
Het college machtigt de financieel directeur tot voorwaardelijke maandelijkse
betalingen aan AV MCNOL in vereffening van de voorschotten van Stad Maaseik van
29.530 euro met betrekking tot de pensioenlasten van MCNOL.
7. Mandaten stad dienstjaar 2018 met goedkeuringsdatum 8 januari 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
8. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2018 met goedkeuringsdatum 8 januari 2019.
Goedkeuring.
Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

9. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister en het wachtregister.
Goedkeuring.
Het college beslist om vier personen te schrappen uit het bevolkingsregister.
uit politieonderzoek bleek dat zij niet meer verbleven op het door hen vermelde
adres.
10. Weigering van omgevingsvergunning Gebroeders Crollstraat voor het bouwen
van een garage tegen de eengezinswoning.
Het college weiger de vergunning voor het bouwen van een garage tegen de
eengezinswoning.
11. Omgevingsvergunning Eikerstraat het regulariseren van een appartement en
afbreken van een bijgebouw.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het regulariseren van een appartement en afbreken van een
bijgebouw in de Eikerstraat.
De omgevingsvergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
1. De voorwaarden van de Brandweer strikt gevolgd worden.
2. Het hemelwater van de verharding in de achtertuin dient op eigen terrein
opgevangen en geïnfiltreerd dient te worden.
12. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen van 28 december
2018. Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college op 28 december 2018
worden goedgekeurd.
13. Openstelling jobstudenten 2019 bij de dienst kinderopvang.
Het college stelt de functies van jobstudenten binnen de dienst kinderopvang open,
waarvan 8 jobstudenten binnen de buitenschoolse kinderopvang en 2 jobstudenten
binnen de groepsopvang Hopsa met aanleg van een wervingsreserve.
Het college neemt kennis van het feit dat in het kader van de op te nemen
regiefunctie van de dienst kinderopvang het aantal jobstudenten eventueel later kan
worden gewijzigd.
De vacature te publiceren via flyers en mailings aan scholen, in MAzine en via de
sociale media.

