ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
01/03/2021
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 Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: aanvraag tot
gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Het college neemt kennis van de aanvraag gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische
bijstand van een leermeester niet-confessionele zedenleer.

004

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling
van een leermeester niet-confessionele zedenleer in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leermeester niet-confessionele
zedenleer in een wervingsambt.
005

Vaststelling politiereglement op het verkeer tgv 'Iedereen Advocaat voor het klimaat'
te Bilzen-centrum op 14 maart 2021

Het college stelt het politiereglement op het verkeer tgv ‘Iedereen Advocaat voor het klimaat’ op
14 maart 2021 vast.

006

Afgifte werkvergunning aan Proximus - Zonhoevestraat 70-74 - projectnummer
Proximus 89BILO-JMS 484240 en kenmerk stad Bilzen WV2021/354

Het college levert een werkvergunning af aan Proximus voor projectnummer 89BILO-JMS 484240
en kenmerk stad Bilzen WV2021/354.
Proximus voorziet het ingraven van de kabel ter hoogte van de Zonhoevestraat 70-74 te Beverst.
007

Afgifte werkvergunning aan De Watergroep - Vossenkuilstraat - projectnummer De
Watergroep 03_000017826 en kenmerk stad Bilzen WV2021/359

Het college levert een werkvergunning af aan De Watergroep voor projectnummer 03_000017826
en kenmerk stad Bilzen WV2021/359.
De Watergroep voorziet de vernieuwing van het net in de Vossenkuilstraat te Eigenbilzen.
008

Afgifte werkvergunning aan Fluvius System Operator cvba - Tongersestraat projectnummer Fluvius P/051995 en kenmerk stad Bilzen WV2021/360

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius System Operator cvba voor projectnummer
P/051995 en kenmerk stad Bilzen WV2021/360.
Fluvius voorziet de aanleg van kabeltelevisie DL-lijn, HL-lijn en HFC ter hoogte van de
Tongersestraat te Bilzen.
009

Afgifte jaarvergunning aan Tibergyn NV - kenmerk stad Bilzen WV2021/356

Het college levert een jaarvergunning voor 2021 af aan de firma Tibergyn NV om in opdracht van
Wegen en Verkeer werken uit te voeren.
De werkzaamheden omvatten werken van 6de categorie op de gewestwegen van het grondgebied
Bilzen - kenmerk stad Bilzen WV2021/356.
010

Afgifte jaarvergunning voor 2021 aan Roebben Jan BVBA - Gewestwegen
grondgebied Bilzen - WV2021/358

Het college levert een jaarvergunning voor het werkjaar 2021 af aan Roebben Jan BVBA.
Zij voorzien het uitvoeren van werken van 6de categorie op de gewestwegen van het grondgebied
Bilzen in opdracht van Wegen en Verkeer Limburg - WV2021/358.
011

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 8

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 8.
012

Dossiers urbanisatie - SC 1/03/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd.

013

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de belasting op
aanplakborden geplaatst op het grondgebied van de stad Bilzen langs de openbare
weg of op een plaats zichtbaar vanop de openbare weg

Het college stelt het kohier betreffende de belasting op aanplakborden geplaatst op het grondgebied
van de stad Bilzen langs de openbare weg of op een plaats zichtbaar vanop de openbare weg aanslagjaar 2020 - vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 10.825,00.
014

Goedkeuring meerjarenplanverschuiving MJPV-2020-1 van Stad en OCMW Bilzen

Het college keurt de meerjarenplanverschuiving MJPV-2020-1 van Stad en OCMW Bilzen goed.
015

Stad Bilzen: Goedkeuring overdracht investerings- en financieringskredieten uit 2020

Het college gaat akkoord om alle niet aangewende investeringskredieten en kredieten voor de
financiering integraal over te dragen naar het volgend boekjaar, zijnde 2021.
016

Projectsubsidie Koninklijke Harmonie Sint-Isidorus Rijkhoven voor het project
"Rudenchoven"

Het college gaat akkoord met het geven van een projectsubsidie aan de Koninklijke Harmonie SintIsidorus Rijkhoven voor het project "Rudenchoven", dit houdt in een uniek muziekwerk laten
componeren door componist Van Elsen Nick ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de
harmonie.
017

Projectsubsidie De Belgian Living History Association vzw voor het project 'De Steen
101'

Het college gaat akkoord met het geven van een projectsubsidie aan De Belgian Living History
Association vzw voor het project 'De Steen 101', een tentoonstelling over de oorlogsgeschiedenis
van Eigenbilzen.
018

Kermissen: actie kermisbonnen 2021

Het college gaat akkoord met het voorliggend concept voor de opwaardering van de kermissen. Elk
kind van 3 tot en met 12 jaar ontvangt een waardebon van € 5 om te besteden op een kermis in
groot Bilzen en dit tot eind december 2021.
019

Goedkeuring verslag commissie bedrijventerreinen 11 februari 2021

Het college keurt het verslag van de commissie bedrijventerreinen van 11 februari 2021 goed.
020

Werkingssubsidies Jeugd 2021

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

021

Nieuwe secretaris en plaatsvervangend lid voor het Lokaal Overleg Kinderopvang

Het college gaat akkoord met de voordracht van een nieuwe secretaris en plaatsvervangend lid voor
het Lokaal Overleg Kinderopvang.
022

Herconditionering stadsarchief - bestek 216/20: goedkeuring lastenboek,
gunningswijze en lijst uit te nodigen firma's

Het college keurt het lastenboek, de gunningswijze en lijst van uit te nodigen leveranciers van
bovengenoemde opdracht goed.
023

Heraanleg pad Meersweg - bestek 3P-2356: goedkeuring lastenboek, gunningswijze en
lijst uit te nodigen firma's

Het college keurt het lastenboek, de gunningswijze en lijst van uit te nodigen firma’s van
bovengenoemde opdracht goed.
024

Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking op afroep - bestek 76/18:
goedkeuring deelopdracht 34 'Heraanleg pad Meersweg'

Het college verleent goedkeuring aan deelopdracht 34 ‘Heraanleg pad Meersweg’ voor Buro
Conform.
025

Aanleg fietssnelweg Heesveld Oost, Spurkerweg en Eikerveldweg - bestek 3P-2061:
goedkeuring verrekening 1

Het college verleent goedkeuring aan de verrekening bij bovengenoemde opdracht.
026

Realisatie nieuw skatepark op site Kimpel - bestek 217/20: gunning en goedkeuring
aanvangsbevel

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de economisch meest voordelige bieder op
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, zijnde Olivier Construct uit Izegem.
027

Aankoop van planten voor beplantingsprogramma op afroep - bestek 63/21: gunning

Het college gunt bovengenoemde opdracht aan de enige inschrijver, zijnde Peters NV uit
Munsterbilzen.
028

Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur op afroep - bestek 112/21:
gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de economisch meest voordelige bieder op
basis van de prijs, zijnde Jackri uit Bilzen.

029

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht

Het college gaat akkoord om, naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek van de heer Stefan
Driesen, arbeidsgeneesheer, de arbeidsovereenkomst van een medewerkster te beëindigen in het
kader van medische overmacht.
030

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
technisch assistent magazijn (graad Dv).

Het college gaat akkoord met de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
technisch assistent magazijn (graad Dv).
031

Geldigheid van de kandidaturen voor de aanleg van een wervingsreserve voor de
functie van deskundige gebouwen (graad Bv) en expert gebouwen (graad Av)

Het college gaat akkoord met de geldigheid van de kandidaturen voor de aanleg van een
wervingsreserve voor de functie van deskundige gebouwen (graad Bv) en expert gebouwen (graad
Av).
032

Nominatieve aanstelling van de selectiecommissie voor de bevorderingsfunctie van
ploegbaas milieubeheersploeg

Het college gaat akkoord met de samenstelling van de selectiecommissie voor de bevorderingsfunctie van ploegbaas milieubeheersploeg.
033

Openverklaring van de functie adviseur verkeer en mobiliteit (graad Av) bij wijze van
aanwerving

Het college gaat akkoord met de openverklaring van de functie van adviseur verkeer en mobiliteit
(graad Av) bij wijze van aanwerving.
034

Openverklaring van de functie van werkvoorbereider gebouwen (graad Cv) bij wijze
van aanwerving

Het college gaat akkoord met de openverklaring van de functie van werkvoorbereider gebouwen
(graad Cv) bij wijze van aanwerving.
035

Aanbrengen van LEDverlichting in diverse straten in 2021

Het college gaat akkoord met het voorstel om in 2021 diverse straten of delen van straten te
voorzien van ledverlichting door Fluvius. Alsook gaat het college akkoord om een werkvergunning
af te leveren voor het uitvoeren van de desbetreffende werken.
036

Goedkeuring deelbestelling 28/2021 – aanstelling Geotec met als onderwerp
‘opmeting Poothofstraat-Martenslindestraat’

Het college keurt de deelbestelling 28/2021, aanstelling Geotec, met als onderwerp ‘opmeten van
percelen gelegen hoek Poothofstraat – Martenslindestraat’ goed.

