ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
08/03/2021
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

Kunstkoepel Academie voor Beeld: tijdelijke aanstelling leerkracht keramiek

Het college gaat akkoord om een leerkracht keramiek tijdelijk aan te stellen vanaf 1 maart 2021 met
een prestatie van 4/20 lestijden per week gedurende de afwezigheid van een leerkracht wegens
ziekte.
004

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: 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 te Mopertingen-Hees: aanvraag tot halftijdse
loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Het college neemt kennis van de aanvraag tot halftijdse loopbaanonderbreking voor medische
bijstand.

006

Van ambtswege afvoeringen uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgende dossiers goed:
- 2021-468
- 2021-469
007

Vergroening diverse begraafplaatsen grondgebied Bilzen - Perceel 4 (begraafplaats
Grote Spouwen) – besteknummer 206/20: goedkeuring aanvangsdatum

Het college keurt de aanvangsdatum van bovengenoemd project goed. De werken vatten aan op
26 april 2021 en moeten voltooid zijn binnen een termijn van 20 werkdagen.

008

Afgifte werkvergunning Fluvius System Operator cvba - Mondeostraat en Kraaienpad projectnummer Fluvius P/051645 en kenmerk stad Bilzen WV2021-355

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius System Operator cvba voor projectnummer
P/051645 en kenmerk stad Bilzen WV2021-355. Fluvius voorziet de aanleg van kabeltelevisie DLlijn, elekriciteit LS en openbare verlichting in de Mondeostraat en het Kraaienpad te Beverst.
009

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 9

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 9.
010

Dossiers urbanisatie - SC 8/03/2021

De dossiers urbanisatie worden goedgekeurd.
011

Boekenmarkt 2021

Het college gaat akkoord met de organisatie van de Boekenmarkt in 2021. De zes boekenmarkten
worden in 2021 van april tot september telkens op de laatste zondag van de maand op de Markt
georganiseerd.
012

Jaarlijkse financiële bijdrage aan Erfgoed Haspengouw

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de jaarlijkse financiële bijdrage aan Erfgoed
Haspengouw.
013

Reglement erkenning socio-culturele verenigingen Bilzen

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

014

Goedkeuring verdelen van horecabonnen in het vaccinatiecentrum

Het college gaat akkoord met het concept om een horecabon ter waarde van € 2 te verdelen aan
elke gevaccineerde inwoner om te besteden bij alle lokale horecazaken en dit tot eind december
2021. Het betreft een overkoepelende actie tussen Bilzen, Hoeselt en Riemst.
015

Aanstelling van de provinciale ambtenaren voor de afhandeling van de GAS-boetes
voor de stad Bilzen en administratieve afhandeling van GAS 4 (stilstaan en parkeren
en verkeersborden C3 en F103): principiële goedkeuring

Het college gaat principieel akkoord met de aanstelling van de provinciale ambtenaren voor de
afhandeling van de GAS-boetes voor de stad Bilzen en om een nieuwe categorie van gemengde
inbreuken, nl. overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en betreffende de verkeersborden
C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, administratief af te handelen.
016

Verkoop lot AG1 op bedrijventerrein De Kieleberg: goedkeuring verkoopovereenkomst

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
017

Het aankopen en installeren van een ANPR-camera voor het in- en uitrijden door
middel van nummerplaatherkenning te parking Commanderie

Het college gaat akkoord met het aankopen en installeren van een ANPR-camera te parking
Commanderie.
018

Creëren van extra vergaderruimte 1ste verdiep SAC - besteknr. 204/21: goedkeuring
lastenboek, gunningswijze en uit te nodigen aannemers

Het college keurt het lastenboek, de gunningswijze en de lijst van uit te nodigen aannemers van
bovenvermelde opdracht goed.
019

Aankoop picknickmanden dienst toerisme - bestek 148/21: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de enige inschrijver, zijnde De Smulpaap uit
Rijkhoven.
020

Studieopdracht opmaak RUP Zonhoeve - bestek 213/20: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de economisch meest voordelige bieder op
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding na onderhandeling, zijnde Geosted NV uit Bilzen.
021

Aanstellen van een ontwerper voor de vernieuwing van het onthaalcentrum Alden
Biesen - bestek 222/20: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de economisch meest voordelige bieder (op
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) en na onderhandeling, zijnde Karakters uit Gent.

022

Heraanleg kruispunt Hoefsmidstraat - bestek-ID2348: goedkeuring lastenboek en
gunningswijze

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
023

Aanleg riolering en wegeniswerken Merem - bestek BE0117001011: goedkeuring
eindafrekening

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
024

Intrekking kandidatuur voor de functie van diensthoofd lokale economie

Het college neemt kennis van de intrekking van de kandidatuur voor de functie van diensthoofd
lokale economie.
025

Openverklaring van de functie van hoofdredder (niveau C - bevorderingsgraad Cx) bij
wijze van bevordering

Het college verklaart de functie van hoofdredder (niveau C - bevorderingsgraad Cx) open bij wijze
van bevordering
026

Bevordering van twee techniekers cultuur (graad Dv) naar de functie van
hoofdtechniekers cultuur (graad Cv)

Het college gaat akkoord met de bevordering van twee techniekers cultuur (graad DV) naar de
functie van hoofdtechniekers cultuur (graad Cv).
027

Aanpassing van artikel 271 van de Rechtspositieregeling

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
028

Goedkeuring deelbestelling 27/2021 – aanstelling Geotec met als onderwerp
‘opmetingen voetpad Katteberg’

Het college keurt de deelbestelling 27/2021, aanstelling Geotec, met als onderwerp ‘opmeten en
aanvraag omgevingsvergunning samenstellen voor het voetpad Katteberg’ goed.
029

Aankomst BinckBank Tour in Bilzen

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
030

Stand van zaken herbestemmingsonderzoek site Edelhof

Het college gaat akkoord met de stand van zaken van het herbestemmingsonderzoek en met het
participatiemoment van site Edelhof.

