ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
15/02/2021
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 een onderwijzer
in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een onderwijzer in een wervingsambt.
004

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer in een
wervingsambt.
005

Stedelijke basisschool Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
intrekking besluit schepencollege van 21 september 2020 met als ref.
BAO2020mhen/1308 + nieuwe tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer in een
wervingsambt

Het college gaat akkoord met de intrekking van het besluit met als ref. BAO2020mhen/1308 van het
college dd. 21 september 2020 en met de tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer in een
wervingsambt.

006

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: intrekking besluit
schepencollege van 1 februari 2021 met als ref. BAO202101mhen/1376 + nieuwe
tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer voor instaplestijden in een
wervingsambt

Het college gaat akkoord met de intrekking van het besluit met als ref. BAO202101mhen/1376 van
het college dd. 1 februari 2021 en met de tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer voor
instaplestijden in een wervingsambt.
007

Verlenen van concessies op gemeentelijke begraafplaatsen

Het college verleent 21 grondconcessies, 34 nisconcessies en 1 éénmalige verlenging van een
grondconcessie op gemeentelijke begraafplaatsen.
008

Kennisgeving verplaatsing opruimactie Straat.net 2021 van Limburg.net

Het college neemt kennis van de verplaatsing van de opruimactie Straat.net 2021 van Limburg.net
naar het weekend van 17,18 en 29 september 2021.
009

Invoeren van een kiss and ride-zone ten behoeve van het vaccinatiecentrum te Bilzen vaststelling politiereglement op het verkeer te Bilzen van 1 maart tot einde
vaccinatieperiode

Het college stelt het politiereglement op het verkeer voor het invoeren van een kiss and ride-zone
tbv het vaccinatiecentrum te Bilzen vast van 1 maart 2021 tot het einde van de vaccinatieperiode.
010

Afgifte werkvergunning aan Proximus - Herderstraat - projectnummer Proximus
89BILO-JMS 489220 en kenmerk stad Bilzen WV2021/352

Het college levert een werkvergunning af aan Proximus voor projectnummer 89BILO-JMS 489220
en kenmerk stad Bilzen WV2021/352. Proximus voorziet het leggen van kabel in de Herderstraat te
Kleine-Spouwen.
011

Aanvraag werkvergunning Fluvius System Operator cvba - Lindestraat projectnummer Fluvius P/050601 en kenmerk stad Bilzen WV2021/353

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius System Operator cvba voor projectnummer
P/050601 en kenmerk stad Bilzen WV2021/353.
Fluvius voorziet de aanleg van het lagedruk gasnet in de Lindestraat te Rijkhoven.
012

Afgifte werkvergunning Fluvius System Operator cvba - Vossenkuilstraat - project
Fluvius P/050715 en kenmerk stad Bilzen WV2021/351

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius System Operator cvba. Fluvius voorziet de
aanleg van elektriciteit LS, kabeltelevisie DL-lijn en lagedruk gasnet in de Vossenkuilstraat te
Eigenbilzen - project Fluvius P/050715 en kenmerk stad Bilzen WV2021/351.

013

Kennisgeving besluit algemeen directeur - week 6

Het college neemt kennis van een besluit algemeen directeur - week 6.
014

Dossiers urbanisatie - SC 15/02/2021

De dossiers urbanisatie worden goedgekeurd.
015

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de belasting op de kosteloze
verspreiding van reclamebladen en gelijkgestelde publiciteitsmiddelen

Het college stelt het kohier betreffende de belasting op de kosteloze verspreiding van reclamebladen
en gelijkgestelde publiciteitsmiddelen - aanslagjaar 2020 - vast en verklaart het uitvoerbaar voor een
bedrag van € 109.878,90.
016

Aanvraag projectsubsidie uitgave “Kroniek van 50 jaar Koorleven in Grote Spouwen”

Het college kent een projectsubsidie toe aan Zangkoor Sylia uit Grote-Spouwen voor de uitgave van
het boek “Kroniek van 50 jaar Koorleven in Grote Spouwen”.
017

Toelage Koninklijke Harmonie Sint-Isidorus Rijkhoven voor de opname van een
geluidsdrager

Het college kent de toelage toe conform het advies van de cultuurdienst voor een bedrag van € 250
aan Koninklijke Harmonie Sint-Isidorus Rijkhoven.
018

Goedkeuring reglement inzake subsidies voor historische studies

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
019

Kermis: aanvraag voor attractiewissel - bvba Vancle

Het college gaat niet akkoord met de gevraagde attractiewissel van bvba Vancle
020

Markten: organisatie 'Bilzen de boer op'

Het college geeft toestemming aan Vzw Landbouwdagen voor de inname openbaar domein op het
C. Huysmansplein en dit voor de organisatie van de markt ‘Bilzen de boer op’ elke 2de en 4de
zaterdag van de maand, telkens van 7 tot 13.30 uur gedurende het jaar 2021.
021

Kermissen: aanpassingen reglement op de organisatie van kermisactiviteiten en
ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
022

Verkoop lot 1 op bedrijventerrein Spelver III: goedkeuring verkoopovereenkomst

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

023

Langetermijnvisie kerk OLV Maagd der Armen, Schoonbeek-Beverst

Het college bekrachtigt dat bijkomende investeringen aan de kerk van Schoonbeek passen in de
langetermijnvisie van de stad.
024

KF OLV Maagd der Armen, Schoonbeek: aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
025

KF OLV Maagd der Armen, Schoonbeek: akteneming BW 1 - 2021

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
026

Resultaten, adviesaanbod en verlenging van het partnerschap bij Dubolimburg

Het college gaat akkoord met de verderzetting van het partnerschap met Dubolimburg met het
project ‘de huisdokter’. Hiervoor is er een budget nodig van € 1.050. Dit kan uitgebreid worden
indien er een grote vraag is naar deze adviezen.
027

Kennisgeving goedgekeurd subsidiebedrag 'LSM-klimaatbomenfonds' door Limburg
Sterk Merk

Het college neemt kennis van het goedgekeurd subsidiebedrag an € 26.353,21 voor het project
'LSM-klimaatbomenfonds' door Limburg Sterk Merk, Stichting openbaar nut.
028

Provinciaal opvangplan rondzwervende dieren: bijdrage dierenasiel 2021

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van € 11.362,75 als toelage voor het dierenasiel van
Genk voor het dienstjaar 2021. De toelage wordt via de provincie Limburg overgemaakt aan het
dierenasiel van Genk.
029

Verkoop perceel aan Chrysantenlaan te Munsterbilzen aan BV Trivium: goedkeuring
verkoopovereenkomst

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
030

Zaak der wegen in het kader van de verkaveling AV 2020/19 (OMV_2020129574)
ingediend door NV GILEN IMMOBILIEN

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
031

Goedkeuring protocolakkoord tussen de stad Bilzen en de verkavelaar NV GILEN
IMMOBILIEN in het kader van AV 2020/19 (OMV_2020129574)

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

032

Afschaffing voetweg nr. 41 en verlegging voetweg nr. 62 in het kader van verkaveling
AV 2020/19 (OMV_2020129574) ingediend door NV GILEN IMMOBILIEN

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
033

Reinigen van ruiten en raamconstructies gebouwen Stad, AGB en OCMW besteknummer 42/21: goedkeuring lastenboek en gunningswijze

Het college keurt het lastenboek en de gunningswijze voor het reinigen van ruiten en
raamconstructies gebouwen Stad, AGB en OCMW – besteknummer 42/21 - goed.
034

Aankoop klein materieel op afroep - bestek 45/21: goedkeuring lastenboek,
gunningswijze en lijst van uit te nodigen leveranciers

Het college keurt het lastenboek, de gunningswijze en de lijst van de uit te nodigen leveranciers voor
de aankoop van klein materiaal op afroep – bestek 45/21 - goed.
035

Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan inclusief het bijhorend
participatietraject - bestek 202/21: goedkeuring lijst uit te nodigen firma's

Het college keurt de lijst van uit te nodigen firma’s voor het verbreden en verdiepen van het
mobiliteitsplan inclusief bijhorend participatietraject – bestek 202/21 - goed.
036

Onderhoud sport- en speelterreinen groot-Bilzen - bestek 91/21

Het college keurt het lastenboek, de gunningswijze en de lijst van uit te nodigen dienstverleners voor
het onderhoud van sport- en speelterreinen groot-Bilzen – bestek 91/21 - goed.
037

Onderhoudscontract automatische deuren Domino Beverst: goedkeuring
onderhoudscontract

Het college keurt het onderhoudscontract automatische deuren Domino Beverst goed.
038

Permanente wegdekmonitoring: goedkeuring aankoop en jaarlijkse fee

Het college verleent goedkeuring aan de aankoop van een systeem voor de permanente
wegdekmonitoring. Naast de eenmalige aankoop dient er ook een jaarlijkse vergoeding betaald te
worden.
039

Aankoop van werfsignalisatie op afroep – besteknummer 9/21: gunning

Het college wijst de opdracht aankoop van werfsignalisatie toe aan de economisch meest voordelige
(op basis van de prijs) bieders en na onderhandeling.
040

Vraag om toestemming tot het uitoefenen van een bijberoep door een personeelslid

Het college gaat akkoord met het uitoefenen van een bijberoep door een personeelslid.

041

Aanwijzing woningcontroleurs in kader van leegstand, woningkwaliteit, verwaarlozing
en conformiteitsattesten

Het college gaat akkoord om de voorgestelde woningcontroleurs af te vaardigen voor het uitvoeren
van plaatscontroles en onderzoeken in kader van leegstand, verwaarlozing, woningkwaliteit en
conformiteitsattesten.
042

Schrappingen uit de inventaris voor leegstaande woningen en gebouwen omwille van
bewoning

Het college schrapt de adressen Appelveldstraat 64, Demerwal 15, Lochtstraat 14, Maastrichterstraat 366C, Meremweg 10, Oude Siemerstraat 30, Riemsterweg 426, St.- Gertrudisplein 16 bus 1
en Winkelstraat 6 uit de inventaris voor leegstaande woningen en gebouwen omwille van bewoning.
043

Schrapping uit de inventaris voor leegstaande woningen en gebouwen omwille van
gebruik

Het college schrapt de woning Genutstraat 1 bus 2 uit de inventaris voor leegstaande woningen en
gebouwen omwille van gebruik.
044

Schrapping uit de inventaris voor leegstaande woningen en gebouwen omwille van
ingebruikname

Het college schrapt de woning Poothofstraat 2 uit de inventaris voor leegstaande woningen en
gebouwen omwille van ingebruikname.
045

Goedkeuring deelbestelling 22/2021 aanstelling Geotec met als onderwerp ‘opmeting
Notendreef’

Het college keurt de deelbestelling 22/2021, aanstelling Geotec, met als onderwerp ‘opmeting
Notendreef in functie van pachtverbreking en verhuur aan wijnbouwer’ van een perceel gelegen aan
het Apostelhuis, goed.
046

Kaderovereenkomst gebruik energiediensten lokale besturen

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
047

Verwijderen en afvoeren buitensporttoestellen

Het college gaat akkoord met het verwijderen en afvoeren van het street work-out toestel en
seniorensporttoestel aan sportcentrum De Kimpel.
048

Organisatie van maandelijkse Corona-veilige sportactiviteiten onder de noemer ‘Gas
geven!’

Het college gaat akkoord om maandelijkse sportactiviteiten te organiseren die telkens een
deelgemeente van Bilzen aandoen met vrije deelname voor een veilige manier van sporten.

049

Plaatsing beweegbank te Martenslinde

Het college gaat akkoord om de bestaande beweegbank die tot nu toe stond aan REMA te
verplaatsen naar de Riemsterweg te Martenslinde.
050

Goedkeuring notulen gemeenteraad 2 februari 2021

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
051

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

Het college gaat akkoord om de voorzitter van de gemeenteraad te vragen om de gemeenteraad
samen te roepen op dinsdag 2 maart 2021, om 20u, met het voorliggend voorstel van
agendapunten.

