ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
11/01/2021
LIJST VAN BESLUITEN
________________________________________________________________________________
AGENDA:
1

Goedkeuring verbintenissen en betalingsbevelen

Het college keurt de voorliggende lijst van verbintenissen en betalingsbevelen goed.
2

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.
3

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling
van een zorgcoördinator in een wervingsambt

Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een zorgcoördinator in een wervingsambt goed.
4

Van ambtswege afvoeringen uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgende dossiers goed:
−
−
−
−
−
−
5

2020-2658
2020-2845
2020-2846
2020-2848
2020-2720
2021-0045
Van ambtswege inschrijving in de bevolkingsregisters

Het college keurt volgend dossier goed:
− 2020-2614

6

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 53 (2020) + week 1 (2021)

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur van week 53 (2020) en week 1
(2021).
7

Dossiers urbanisatie - SC 11-01-2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd, behalve dossier OV2020/394 wordt
vergunning ipv weigering.
8

Markten: kennisname marktplan en marktregister 2021

Het college neemt kennis van het marktplan en het marktregister 2021.
9

Markten: actie 'De marktkramers trakteren u op gratis koffie'

Het college gaat akkoord met de verderzetting en het budget van de actie van de wekelijkse markt
ism de horeca en de stad in 2021.
10

Leurhandel: aanvraag verlenging standplaats op privé domein 't Frietamientje 2021

Het college geeft toestemming voor de verlenging van de standplaats in Hees op privé domein voor
frituur ’t Frietamientje en dit elke dinsdag gedurende het jaar 2021, met uitzondering van de
kermissen.
11

Definitieve vaststelling tot gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen (buurt- en
voetwegen) en definitieve goedkeuring van de grafische plannen in het kader van het
Spartacusproject:
- atlasgemeente Bilzen
- atlasgemeente Beverst
- atlasgemeente Munsterbilzen
- atlasgemeente Hoelbeek
- atlasgemeente Eigenbilzen

Punten worden verwezen naar de gemeenteraad.
12

Aktename beëindiging periode van verhindering raadslid

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
13

Maaien van grasmatten op het grondgebied van Bilzen - bestek 89/21: goedkeuring
lastenboek en gunningswijze

Het college keurt het lastenboek en de gunningswijze van bovengenoemde opdracht goed. Het
betreft de opdracht voor het maaien van grasmatten op het grondgebied van Bilzen.

14

Heraanleg Jazz Bilzenplein fase 2 - bestek ID 2245: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de economisch meest voordelige bieder na
onderhandeling, zijnde Crommen Willy uit Hoeselt.
15

Aankoop van 2 borstelwagens voor de milieudienst - bestek 218/20: goedkeuring
lastenboek en gunningswijze

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
16

Openverklaring van de functies hoofddeskundige digitale bibliotheek (graad Bx),
hoofdcoördinator Bilzen Mysteries (graad Bx), financieel-administratief
hoofdmedewerker cultuur (graad Cx) en hoofdtechnieker cultuur (graad Cv) bij wijze
van bevordering

Het college verklaart bovenstaande functies via bevordering open.
17

Aanleg van een wervingsreserve voor de functie van expert gebouwen (graad Av) en
deskundige gebouwen (graad Bv)

Het college gaat akkoord met de aanleg van een wervingsreserve voor bovenvermelde functies.
18

Aanleg van een wervingsreserve voor de functie van technisch assistent garage
(graad Dv)

Het college gaat akkoord om een wervingsreserve aan te leggen voor de duurtijd van 12 maanden.
19

Toelagen aan sportverenigingen 2020

Het college kent de toelages aan sportverenigingen toe conform het voorstel van de stedelijke
sportdienst.
20

Voorwaarden en prijzen verhuur groene wagentjes - goedkeuring

Het college keurt de aangepaste algemene voorwaarden en prijzen voor de verhuur van groene
wagentjes goed.
21

Herstelling achtertuin Martenslindestraat 14

Het college gaat akkoord dat de eigenaar van Martenslindestraat 14 de herstelling van zijn
achtertuin door een eigen gekozen aannemer laat uitvoeren en dat de stad een deel van de kosten
vergoed voor het gedeelte dat beschadigd is als gevolg van de uitgevoerde rioleringswerken.
22

Goedkeuring notulen zittingen college van burgemeester en schepenen

Het college verleent goedkeuring aan de voorliggende notulen van een aantal zittingen van het
schepencollege. Het betreft de zittingen van 9 november 2020, 16 november 2020, 23 november
2020, 30 november 2020, 7 december 2020, 14 december 2020, 21 december 2020 en
28 december 2020.

23

Gedeeltelijke goedkeuring bebossingsaanvraag cfr. artikel 35 bis veldwetboek perceel
stad Bilzen, afdeling 1 sectie F, nrs. 473/A en 476/A

Het college verleent vergunning tot bebossing, maar verleent geen vergunning tot boscompensatie.

