ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
08/02/2021
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: tijdelijke aanstelling van korte duur van
een kleuteronderwijzer in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van korte duur van een kleuteronderwijzer in
een wervingsambt.
004

Van ambtswege afvoeringen uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgende dossiers goed:
- 2020-2718
- 2020-2787
- 2020-2797
- 2021-246
005

Afgifte werkvergunning Proximus - Linnerhof en St.Gerlachusstraat - projectnummer
Proximus 89BILO-JMS 487619 en kenmerk stad Bilzen WV2021-343

Het college levert een werkvergunning af aan Proximus voor projectnummer 89BILO-JMS 487619
en kenmerk stad Bilzen WV2021-343. Proximus voorziet het leggen van kabel in het Linnerhof en de
St.Gerlachusstraat te Martenslinde.

006

Aanvraag werkvergunning Proximus - Taunusweg - projectnummer Proximus 89BILOJMS 442712 en kenmerk stad Bilzen WV2021/344

Het college levert een werkvergunning af aan Proximus voor projectnummer 89BILO-JMS 442712
en kenmerk stad Bilzen WV2021/344. Proximus voorziet het leggen van kabels + verplaatsen van
buizen, kabels en bakken op de Taunusweg te Munsterbilzen alvorens de aanleg van fietspaden
door de Afdeling Wegen en Verkeer.
007

Afgifte jaarvergunning (van 18/01/2021 tot 24/12/2021) aan BLM - WV2021/346

Het college levert een jaarvergunning af voor de periode van 18 januari tot 24 december 2021 aan
BLM voor het uitvoeren van werken van 6de categorie met name de controles en herstel van
brandkranen en het maandelijks poetsen van de schuilhuisjes. Dit zijn werken van korte duur met
beperkte hinder - WV2021/346.
008

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 5

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 5.
009

Dossiers urbanisatie - SC 08/02/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd.
010

De bibliotheekwerking in coronatijden

Het college neemt kennis van de werking en de stand van zaken van bibliotheek in coronatijden.
011

Reglement inzake klachtenbehandeling: rapportering

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
012

Advies Seniorenadviesraad omtrent het fietsknelpunt Dell-Broekem

Het college gaat akkoord met het advies vanuit het mobiliteitsoverleg mbt tot dit fietsknelpunt.
013

Vaststelling verkeersreglement houdende het voorzien van een busparking

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
014

Dienst milieu - maaien van wegbermen op afroep - besteknummer 59/21 : goedkeuring
lastenboek en gunningswijze

Het college keurt het lastenboek en de gunningswijze inzake het maaien van wegbermen op afroep
goed.

015

Aankoop van clubcars (golfkarretjes) inclusief onderhoudscontract op afroep –
besteknummer 145/20: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de enige inschrijver (op basis van de
kwalitatieve selectie van de inschrijving en het regelmatigheidsonderzoek van de offerte) en na
onderhandeling, zijnde Invest-Mobile uit Knokke-Heist.
016

Samenwerkingsovereenkomst betreffende de bouw van kunstwerken voor de
afschaffing van overwegen te Bilzen: goedkeuring overeenkomst

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
017

Vrijwillig ontslag diensthoofd communicatie met vraag tot beëindiging in onderling
overleg

Het college gaat akkoord met de beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg van het
diensthoofd communicatie.
018

Nominatieve aanstelling van de selectiecommissie voor de bevorderingsprocedure
van financieel-administratief medewerker cultuur (graad Cx)

Het college gaat akkoord met de aanstelling van de selectiecommissie voor de
bevorderingsprocedure van een financieel-administratief medewerker cultuur (graad Cx).
019

Aanvraag erkenning sportvereniging - deel 36

Het college erkent gevechtsportvereniging "Wing Revolution Fighting System Bilzen" als Bilzerse
sportvereniging.

