ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
04/01/2021
LIJST VAN BESLUITEN
________________________________________________________________________________
AGENDA:
001

Goedkeuring verbintenissen en betalingsbevelen

Het college keurt de voorliggende lijst van verbintenissen en betalingsbevelen goed.
002

Goedkeuring bestelbonnen volgens de vereenvoudigde procedure voor opdrachten
van maximum € 30.000,00 exclusief btw

Het college keurt de voorliggende bestelbonnen volgens de vereenvoudigde procedure voor
opdrachten van maximum € 30.000,00 exclusief btw goed.
003

Kennisgeving afschrift van de oprichtings- en exploitatievergunning afgeleverd door
het FANC

Het college neemt kennis van het afschrift van de oprichting- en exploitatievergunning afgeleverd
door het FANC aan een tandarts voor het bezit van 1 vast intra-oraal toestel voor een termijn van
15 jaar.
004

Afgifte jaarvergunning voor het jaar 2021 - Engie Solutions - WV2020/321

Het college levert een jaarvergunning af voor 2021 aan Engie Solutions nv om in opdracht van
Proximus, Telenet, Fluvius, Orange, Eurofiber en Fiber Invest werken uit te voeren - WV2020/321.
005

Aanvraag jaarvergunning 2021 door Farmac BVBA - WV2020/322

Het college levert een jaarvergunning af voor 2021 aan Farmac BVBA voor het uitvoeren van
dringende werken in opdracht van Fluvius System Operator cvba - WV2020/322.
006

Aanvraag jaarvergunning voor 2021 door Fluvius System Operator cvba - WV2020/327

Het college levert een jaarvergunning af voor 2021 aan Fluvius System Operator cvba voor het
uitvoeren van puntwerken (cat. 3) of dringende werken kabeltelevisie op de openbare weg van het
grondgebied Bilzen - WV2020/327.

007

Afgifte werkvergunning Fluvius System Operator cvba - Oudestraat - projectnummer
Fluvius P/048269 en kenmerk stad Bilzen WV2020/326

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius System Operator cvba voor projectnummer
P/048269. Zij voorzien het plaatsen van een nieuwe particuliere kabine en de aanleg van
elektriciteit MS ter hoogte van de Oudestraat te Beverst - kenmerk stad Bilzen WV2020/326.
008

Dossiers urbanisatie - SC 04/01/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd.
009

Leurhandel: aanvragen verlengingen standplaatsen 2021

Het college geeft toestemming voor de verlengingen van standplaatsen voor het jaar 2021 aan:
−
−
−
−
−
−
−

010

Verkoop van groenten en fruit op het Sint-Gertrudisplein in Beverst. Dit iedere donderdag van
6 tot 18.30 uur
Verkoop van kip aan het spit op het Sint-Gertrudisplein in Beverst. Dit iedere donderdag van
6 tot 18.30 uur
Verkoop soepen en kant en klare maaltijden op het Sint-Gertrudisplein in Beverst. Dit iedere
donderdag van 6 tot 18.30 uur
Verkoop van kip aan het spit op het gemeenteplein in Eigenbilzen. Dit iedere maandag van
14 tot 18 uur
Verkoop van belegde broodjes op privé-domein, tp. Rode Kruislaan 136/A
Verkoop van snacks Frituur De Knabbelkar op privé-domein in Grote-Spouwen. Dit elke
maandag van 17 tot 21.30 uur
Verkoop kip aan het spit op het Waaierplein in Munsterbilzen. Dit iedere vrijdag van 10 tot
18 uur.
Leurhandel: aanvraag verlenging ambulante handel op rondtrekkende wijze

Het college geeft toestemming voor de verkoop van schepijs op rondtrekkende wijze gedurende
trimester 2 en trimester 3 van het jaar 2021.
011

Goedkeuring deelname aan de opruimactie Straat.net 2021 van Limburg.net

Het college gaat akkoord met de deelname aan de Straat.net-actie 2021van Limburg.net, die door
de milieudienst gecoördineerd zal worden.
012

Vaststellen verkeersreglement houdende het knippen van de Genkerbaan te
Munsterbilzen

Punt wordt verwezen naar gemeenteraad.

013

Vaststellen verkeersreglement houdende het invoeren van parkeerplaatsen voor
elektrische voertuigen op diverse locaties

Punt wordt verwezen naar gemeenteraad.
014

Aankoop bureelbenodigdheden op afroep voor stad, AGB en OCMW – besteknummer
53/21: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de economisch meest voordelige offerte (op
basis van de beste prijs- en na onderhandeling), zijnde Interoffice uit Tongeren.
015

Raamovereenkomst voor het nazicht, onderhoud en herstellingen van brandkranen en
bijhorende signalisatie verzorgingsgebied De Watergroep via de opdrachtencentrale
De Watergroep– besteknummer 64/21: Goedkeuring plaatsing van de opdracht

Het college plaatst bovengenoemde opdracht bij BLM vzw uit Genk. De opdracht werd gegund aan
BLM vzw door de opdrachtencentrale De Watergroep.
016

Kennisneming vrijwillig ontslag van het diensthoofd gebouwen

Het college neemt kennis van het vrijwillig ontslag van het diensthoofd gebouwen, met respecteren
van de geldende opzegtermijn van 13 weken.
017

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de
bevorderingsprocedure van administratief hoofdmedewerker burgerzaken (graad Cx)

Het college keurt de geldigheid van de ingediende kandidaturen goed.
018

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de
bevorderingsprocedure van administratief hoofdmedewerker financiën (graad Cx)

Het college keurt de geldigheid van de ingediende kandidaturen goed.
019

Verlenging van de wervingsreserve voor de functies van technisch assistent milieu,
groen/begraafplaatsen, logistiek/garage, wegen/mobiliteit en gebouwen

Het college gaat akoord om de wervingsreserves te verlengen voor een periode van 12 maanden.
020

Registratie tweede verblijf Rosmeerstraat 21

Het college gaat akkoord om de woning te Bilzen, Rosmeerstraat 21 op te nemen als tweede verblijf.

