ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
25/01/2021
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

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
aanvraag toekenning volledige loopbaanonderbreking in het kader van
ouderschapsverlof

Het college neemt kennis van de aanvraag voor volledige loopbaanonderbreking in het kader van
ouderschapsverlof van een vastbenoemd leermeester islamitische godsdienst.
004

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling
van een leermeester rooms-katholieke godsdienst in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leermeester rooms-katholieke
godsdienst in een wervingsambt.
005

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
tijdelijke aanstelling van twee leermeesters islamitische godsdienst in een
wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van twee leermeesters islamitische godsdienst
in een wervingsambt.

006

Herinrichting schoolomgeving Waltwilder - bestek 228706: goedkeuring definitieve
oplevering

Het college keurt de definitieve oplevering van het project ‘herinrichting schoolomgeving Waltwilder
– bestek 228706’ goed.
007

Afgifte werkvergunning voor de plannen P 1v2 en P 2v2 (update 07/01/2021) van
Fluvius System Operator cvba - St.Landradastraat en Zavelstraat - projectnummer
Fluvius P/049258 en kenmerk stad Bilzen WV2020/335

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius voor de plannen P 1v2 en P 2v2 (update
07/01/2021) van projectnummer P/049258 en kenmerk stad Bilzen WV2020/335.
Fluvius voorziet de aanleg van kabeltelevisie DL-lijn in de St.Landradastraat en de Zavelstraat te
Munsterbilzen in synergie met Proximus.
008

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 3

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 3.
009

Dossiers urbanisatie - SC 25/01/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd, behalve dossier OV 2020/442 wordt
vergunning ipv weigering.
010

Leurhandel: aanvraag standplaats op privé domein voor 2021

Het college geeft toestemming voor een standplaats met frietkraam op privé domein, gelegen Rode
Kruislaan thv. nr. 6 te Mopertingen. Dit 2 keer per week, zijnde donderdag en vrijdag van 12 tot
14 uur en van 17 tot 22 uur tot en met 31 december 2021.
011

Leurhandel: aanvraag verlening ambulante handel op rondtrekkende wijze 2021

Het college geeft toestemming voor de verkoop van schepijs op rondtrekkende wijze gedurende
trimester 2 en trimester 3 van het jaar 2021.
012

Huren van een track & trace systeem voor de stedelijke voertuigen: goedkeuring
uitbreiding en abonnementen online software

Het college keurt de uitbreiding voor het huren het track en trace volgsysteem met abonnementen
online software goed.
013

Aanstelling interimkantoor voor jobstudenten voor diverse diensten - bestek 55/21:
gunning

Het college gunt de opdracht ‘aanstelling interimkantoor voor jobstudenten voor diverse diensten –
bestek 55/21’ aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Human Gold uit Tongeren.

014

Mutatie van personeelslid naar de functie van toezichter milieu

Het college gaat akkoord met de mutatie van een personeelslid naar de functie van toezichter milieu.
015

Aanstelling van een begeleidster buitenschoolse kinderopvang (graad Cv) in
contractueel deeltijds dienstverband

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een begeleidster buitenschoolse kinderopvang
(graad Cv) in contractueel deeltijds dienstverband.
016

Goedkeuring aangepaste notulen college van burgemeester en schepenen
21 december 2020

Het college keurt de aangepaste notulen van het college van burgemeester en schepenen van
21 december 2020 goed.
017

Leader Haspengouw-project: landelijke dorpen

Het college gaat akkoord om dit project aan te melden bij Leader Haspengouw.

