ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
18/01/2021
LIJST VAN BESLUITEN
________________________________________________________________________________
AGENDA:
001

Organisatie online luisteravonden

Het college gaat akkoord met het voorstel ivm de praktische organisatie en timing van de online
luisteravonden.
002

Goedkeuring verbintenissen en betalingsbevelen

Het college keurt de voorliggende lijst van verbintenissen en betalingsbevelen goed.
003

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.
004

Van ambtswege afvoeringen uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgende dossiers goed:
− 2020-2533
− 2021-94
005

Afgifte jaarvergunning voor 2021 aan Peters Electro NV - WV2020/331

Het college levert een jaarvergunning voor 2021 af aan Peters Electro NV om in opdracht van
Fluvius dringende interventies bij ongevallen of stroomonderbrekingen en dergelijke uit te voeren.
Dit loopt vierentwintig uur per dag.
006

Afgifte jaarvergunning 2021 - DSSV NV en Transpo Daniëls - WV2020/330

Het college levert een jaarvergunning voor 2021 af aan DSSV NV en Transpo Daniëls voor het
uitvoeren van werken categorie V: beperkte hinder en categorie VI: mobiele werken die het verkeer
kortstondig hinderen op de openbare weg van de stad Bilzen – WV2020/330.

007

Aanvraag werkvergunning Proximus - verkaveling Nieuwland - projectnummer
Proximus 89BILO-JMS 418852 en kenmerk stad Bilzen WV2020/328

Het college levert een werkvergunning af aan Proximus voor projectnummer 89BILO-JMS 418852
en kenmerk stad Bilzen WV2020/328.
008

Aanvraag werkvergunning De Watergroep - St.Amelbergastraat, St.Landradastraat en
Munsterbilzenstraat - projectnummer De Watergroep 03_000016512 en kenmerk stad
Bilzen WV2020/334

Het college levert een werkvergunning af aan De Watergroep voor projectnummer 03_000016512
en kenmerk stad Bilzen WV2020/334.
009

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 2

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 2.
010

Dossiers urbanisatie - SC 18/01/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd.
011

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de belasting op de kosteloze
verspreiding van telefoongidsen

Het college stelt het kohier betreffende de belasting op de kosteloze verspreiding van telefoongidsen
- aanslagjaar 2020 - vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 1.091,00.
012

Kennisneming van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening
2019 van het OCMW

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
013

Kennisneming van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening
2019

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
014

Straatnaamgeving voor plein met herdenkingsmonument in Mopertingen

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
015

Aanvraag projectsubsidie Streaming ZinInZang Bilzen 2021

Het college gaat akkoord om een projectsubsidie te geven voor het project Streaming ZinInZang
Bilzen.

016

Markten: aanvraag vaste standplaats Hogelandshoeve bvba

Het college gaat akkoord met de toewijzing van een vaste standplaats op de wekelijkse markt te
Bilzen-centrum aan Hogelandshoeve bvba en dit vanaf 01/02/2021.
017

Activiteitenverslag middenstand Bilzen vzw Beleef Bilzen 2020

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
018

Aanpassing reglement op het uitoefenen van ambulante activiteiten op het openbaar
domein en de openbare markten

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
019

Goedkeuring aankoop en plaatsing infoborden groengebieden Bilzen

Het college gaat akkoord met de aankoop en het plaatsen van de infoborden voor de groengebieden
te Bilzen.
020

Principiële goedkeuring onderzoek rioleringssituatie Hippos en Common Sense

Het college gaat principieel akkoord om een onderzoek van de rioleringssituatie te laten uitvoeren
door Aquafin mbt de effectieve kostprijs en zal de nodige budgetten voorzien in 2021 voor de
plaatsing en het latere beheer cfr. Riopact.
021

Vaststelling van de gemeentelijke toelage 2020 deel 2 van € 25 voor 148 stoma- en
incontinentiepatiënten

Het college gaat akkoord met de toekenning van € 25 op de bankrekening van 148 stoma- en
incontinentiepatiënten, voor een totaal bedrag van € 3.700,00. Het betreft het 2de deel van de
toelage van 2020.
022

Goedkeuring gunstig advies ontheffing project-MER-plicht Project ENGIE-BESIX
INFRA Bilzen

Het college geeft gunstig advies voor de ontheffing project-MER-plicht voor het project ENGIEBESIX Infra te Bilzen, Taunusweg 49.
023

Aankoop van benodigdheden voor sanitair en centrale verwarming op afroep voor
stad, AGB en OCMW Bilzen - bestek 7/21: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de enige inschrijver, zijnde Desco NV uit
Lummen.
024

Vergroening diverse begraafplaatsen grondgebied Bilzen - besteknr. 206/20: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de economisch meest voordelige offerte (op
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) en na onderhandeling.

025

Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan inclusief het bijhorende
participatietraject - bestek 202/21: goedkeuring lastenboek en gunningswijze

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
026

Nominatieve aanstelling van de selectiecommissie voor de samenstelling
wervingsreserve van expert gebouwen, deskundige gebouwen en technisch assistent
garage

Het college legt de selectiecommissies voor de samenstelling wervingsreserve van expert
gebouwen, deskundige gebouwen en technisch assistent garage vast.
027

Nominatieve aanstelling van de selectiecommissies voor de bevorderingsprocedure
van hoofddeskundige bibliotheek, hoofddeskundige toerisme en hoofdtechnieker

Het college stelt de selectiecommissies voor de bevorderingsprocedure van hoofddeskundige
bibliotheek, hoofddeskundige toerisme en hoofdtechnieker vast.
028

Aanstelling van een diensthoofd lokale economie (graad Av) in contractueel voltijds
dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een diensthoofd lokale economie (graad Av) in
contractueel voltijds dienstverband voor een periode van onbepaalde duur.
029

Advies op de startnota gewestelijk RUP Steenfabrieken Nelissen

Het college verleent een advies inzake de startnota GRUP Nelissen nv.
030

Goedkeuring aansluitingstarieven riolering 2021

Het college gaat akkoord met de aanpassing van de aansluitingstarieven riolering 2021.
031

Goedkeuring deelbestelling 23/2021 - aanstelling Geotec met als onderwerp ‘opmeting
Groenendaal en opmaak plannen/scenario TDP’s’ in functie van realisatie fietspad

Het college keurt de deelbestelling 23/2021, aanstelling Geotec, met als onderwerp ‘opmeten van
openbaar domein Groenendaal tussen de Asdreef en de Jonckholtstraat en opmaak
plannen/scenario TDP’s’ goed.
032

Goedkeuring deelbestelling 24/2021 - aanstelling Geotec met als onderwerp ‘opmeting
Zonhoevestraat Van Lancker’

Het college keurt de deelbestelling 24/2021, aanstelling Geotec, met als onderwerp ‘opmeten van
een perceel grond gelegen in het RUP Zonhoeve, eigendom van Van Lancker’ goed.

033

Goedkeuring deelbestelling 26/2021 – aanstelling Geotec met als onderwerp
‘schattingen en onderhandelingen in functie van wegen- en rioleringswerken Rooi’

Het college keurt de deelbestelling 26/2021, aanstelling Geotec, met als onderwerp ‘schatten van
gronden en voeren van onderhandelingen tot aankoop van gronden in functie van wegen- en
rioleringswerken Rooi’ goed.
034

Opvragen persoonsgegevens voor werking Warme Lijn

Het college geeft toestemming om persoonsgegevens vanuit de dienst Bevolking over te maken aan
de Warme Lijn. Deze gegevens worden gebruikt om alleenstaande ouderen op te bellen. De
aanvraag kadert in een lokaal initiatief naar aanleiding van Covid-19.
035

Aanvraag erkenning sportvereniging - deel 35

Het college erkent gevechtsportclub Cobra Thai Belgium als Bilzerse sportvereniging.
036

Goedkeuring notulen gemeenteraad 15 december 2020

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
037

Verzoek aan de voorzitter van gemeenteraad om de gemeenteraad samen te roepen
op 2 februari 2021

De voorzitter van de gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeenteraad samen te roepen op
dinsdag 2 februari 2021, om 20u, met het voorliggend voorstel van agendapunten.
038

Toekenning waarnemingstoelagen

Het college gaat akkoord om tijdelijk een waarnemingstoelage toe te kennen aan enkele
personeelsleden tot de datum waarop de bevorderingsprocedures voor deze functies zijn afgerond.

