Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 17 juni 2019
__________________________________________________________________________________

1. Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen 11/06/2019.
Goedkeuring.
De agenda en de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen, d.d. 11/06/2019, goed te keuren en voor de raadsleden te publiceren op het
digitale loket.

2. Vraag tot organisatie van crowdfunding voor publicatie boek Piet Poell.
Het college gaat niet over tot de organisatie van een crowdfundingprogramma voor de
publicatie van de historische roman ‘Prinsessen in het Prinsenhof’ van de heer Piet Poell.
De stad Maaseik geeft wel maximale steun om het boek te helpen promoten, bv. via
interview in MAzine, bericht op facebook, enz.

3. Opdracht bij wijze van aanvaarde factuur voor het aanduiden van een dienst
voor mobiele betalingen van parkeertickets. Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodigen firma’s. Besluit.
Het bestek met nr. 2019/135 en de raming voor de opdracht “Mobiel parkeren
(raamovereenkomst periode 48 mnd)”, 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 € 54.160,00 excl.
btw of € 58.477,60 incl. btw.

4. Huur leidingwaterkoelers. Gunning.
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde AQUALEX BVBA, Pontstraat 2A
te 8791 Beveren-Leie, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 8.112,00 excl.
btw of € 9.815,52 incl. 21% btw. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde
voorwaarden als de basisopdracht.

5. Bestelbonnen Stad dienstjaar 2019 met goedkeuringsdatum 17 juni 2019.
Goedkeuring.

Het college keurt de voorgelegde lijst goed.

6. Mandaten Stad dienstjaar 2019 lijst goedgekeurde facturen. Goedkeuring.
Het college keurt de voorgebrachte facturen goed.
7.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het bijkomend kohier inzake
de belasting op de eroshuizen, bars, rendez-vous huizen en privéclubs voor het aanslagjaar 2018.
Het college van burgemeester en schepenen stelt het bijkomend kohier inzake
de belasting op eroshuizen, bars, rendez-vous huizen en privé-clubs voor het
aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 5.000
euro (café Den Tip werd mee opgenomen in de lijst).

8. Aanstelling van een jobstudente wijkwerking.
Het college stelt iemand aan als deeltijds (19u.38u.) jobstudent binnen de wijkwerking
(Smiley) voor een bepaalde duur met ingang van 01/07/2019 tot en met 31/08/2019 in
weddenniveau E.

9. Aanstelling van een jobstudent jeugddienst.
Het college stelt iemand aan als voltijds jobstudent binnen de jeugddienst (Doepas) voor
een bepaalde duur met ingang van 01/07/2019 tot en met 31/08/2019 in weddenniveau E.

10. Hoogwaterbeheerplan Bosbeek en Witbeek: haalbaarheidsstudie i.s.m.
VMM- goedkeuring principe. Besluit.
Het samenwerkingsakkoord voor het opstellen van een haalbaarheidsstudie openleggen
Witbeek in Neeroeteren in kader van het opstellen van een lokaal hoogwaterbeheerplan ter
bescherming van het centrum van Neeroeteren tussen Stad Maaseik en de Vlaamse
milieumaatschappij - afdeling Operationeel waterbeheer, De Schiervellaan 7 te
3500 Hasselt (VMM) en een 50/50- verdeling wordt in overweging genomen. Vooraleer
een beslissing te nemen wordt de VMM uitgenodigd voor een gesprek hierover met het
college van burgemeester en schepenen. Ook de andere spelers, die op het terrein van
integraal waterbeheer werken, worden uitgenodigd voor een gesprek.

11. Omgevingsvergunning – Verkaveling 874.2/2018/028 Wurfelders Bosschen
fase IV.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden af aan de aanvrager, met uitzondering van een aantal loten

12. Aanvraag stedenbouwkundig attest 877.4/2018/001.
Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig
stedenbouwkundig attest af aan de aanvrager op basis van het toegevoegde plan en de

aangepaste stedenbouwkundige voorschriften. Dit voor de percelen, gelegen Akkerstraat
en Elerweg mits voorwaarden.
13. Verdeling – Drievekkenweg.

Er zijn geen bemerkingen op dit verdelingsplan.
14. Verdeling – Grotlaan .

Er zijn geen bemerkingen op dit verdelingsplan aangezien de vergunde twee
halfopen bebouwingen behouden blijven.

15. Aktename melding omgevingsproject ADK NV, Renkoven 3 te Maaseik

voor het exploiteren van een metaalverwerkend bedrijf gespecialiseerd
in het vervaardigen van sectionaal poorten.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door te 3680 Maaseik voor de
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer
20190412-0022 , zijnde exploitatie van een metaalverwerkend bedrijf die
gespecialiseerd is in de fabricage van sectionaal poorten en gelegen te
Renkoven 3 , kadastraal bekend, Maaseik (afd. 1), Sectie B , nr. 397r.

16. Leegstand – Aanvraag schrapping uit het leegstandsregister –
Opoeterseweg.
Het pand gelegen Opoeterseweg te Maaseik wordt geschrapt uit het register van de
leegstaande gebouwen en woningen.

17. Leegstand –
Solterweg.
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Het pand gelegen Solterweg te Maaseik wordt ambtshalve geschrapt uit het register van
de leegstaande gebouwen en woningen.

18. Premie voor buitengebruik stellen stookolietank.
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor het opvullen van een ondergrondse
stookolietank van 5.000 liter en akkoord te gaan met de uitbetaling van de premie van
100 euro pand Javanastraat te 3680 Maaseik.
19. Advies tijdelijke omgevingsvergunningsaanvraag Limburg.net voor het inzamelen
van restafval tijdens de zomerperiode op het recyclagepark van Maaseik.
Adviseert de tijdelijke omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door Limburg.net
omvattende volgende Vlarem-rubriek gunstig.
20. Opmaken sloopopvolgingsplan voor wegenis- en rioleringsprojecten Grote en Kleine
Kerkstraat, Waagstraat, Torenstraat en omgeving. Goedkeuring verrekening 2.
Besluit.

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 van de opdracht “Grote en Kleine
Kerkstraat, Waagstraat, Torenstraat en omgeving ontwerper voor wegenis en omgeving”
en akkoord te gaan met de offerte van Antea voor de opmaak van het SOP en het
aandeel ten laste van de stad Maaseik, zijnde € 2.005,80 excl. Btw of € 2.4270,18 incl.
Btw in meer.
21. Begraafplaats Heppeneert ontgraving. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te
nodigen firma’s.
De bespreking van dit dossier wordt verplaatst naar de vergadering van het college op 01
juli 2019.
22. Aanstelling raadsman Mr. Inke Dedecker in het dossier stad Maaseik/Henssen bvba.
Mr. Inke Dedecker met kantoor te Spoorwegstraat 105, 3500 Hasselt wordt aangesteld
om de belangen van de stad Maaseik te verdedigen in hoger vermelde procedure.

