ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
22/03/2021
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 Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling van
korte duur een onderwijzer in een wervingsambt

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

Van ambtswege afvoeringen uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgende dossiers goed:
− 2021-172
− 2021-230
005

Omgevingsaanleg Blondeswinning Grote Spouwen en aanleg parking - bestek GT120150-61: goedkeuring definitieve oplevering

Het college gaat akkoord met de definitieve oplevering van bovengenoemde opdracht.

006

Samenwerkingsdossier tussen stad Bilzen, het Autonoom gemeentebedrijf
stadsontwikkeling Bilzen en het OCMW Bilzen voor het reinigen van ruiten en
raamconstructies – besteknummer 42/17: goedkeuring oplevering en vrijgave
borgtocht

Het college keurt de oplevering en de vrijgave van de borgtocht van bovengenoemde opdracht
goed.
007

Afgifte werkvergunning De Watergroep - Chrysantenlaan - 03_000018056 WV2021/366

Het college levert een werkvergunning af aan De Watergroep voor projectnummer 03_000018056
en kenmerk stad Bilzen WV2021/366.
De Watergroep voorziet de uitbreiding van de waterleiding in de Chrysantenlaan te Munsterbilzen.
008

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 11

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 11.
009

Dossiers urbanisatie - sc 22/03/2021

De dossiers urbanisatie worden goedgekeurd.
010

Publieksonderzoek bij Bibliotheek De Kimpel

Het college gaat akkoord met de deelname van Bibliotheek De Kimpel aan een grootschalig
publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse bibliotheken aangeboden door Universiteit
Antwerpen, OP/TIL, cult! en LMR i.s.m. VVBAD. Het onderzoek bestaat uit twee luiken: een
uitgebreide grootschalige bezoekersbevraging (najaar 2021) en een lokaal impactonderzoek over
Corona (mei 2021).
011

Jaarlijks lidgeld IOED Oost-Haspengouw & Voeren 2021

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van het lidgeld voor 2021 aan IOED Oost-Haspengouw
en Voeren.
012

Markten: overgave standplaats Wolfs - Verboven

Het college gaat akkoord met een wijziging product van een standplaats op de markt zijnde van
lederwaren naar voeding.
013

Buurtfeesten 2021 - deel 1

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van een toelage inzake het bekomen van een
ondersteuning voor het organiseren van een coronaproof buurtversterkend initiatief.

014

Vergroening diverse begraafplaatsen grondgebied Bilzen - Perceel 2,3, 5, 7, 8 en 9 –
besteknummer 206/20: goedkeuring aanvangsdata

Het college keurt de aanvangsdata van bovengenoemd project goed.
015

Aankoop klein materieel op afroep – besteknummer 45/21: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de enige inschrijver, zijnde Palmaers Vakhandel
uit Bilzen en dit tegen de onderhandelende eenheidsprijzen.
016

Onderhoud sport- en speelterreinen groot-Bilzen – besteknummer 91/21: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de economisch meest voordelige offerte (op
basis van de prijs), zijnde Atelier Alternatief uit Hasselt voor zowel perceel 1, perceel 2 als perceel
3.
017

Softwarepakket ReCreateX – koppeling met ‘Mijn Burgerprofiel’ van Informatie
Vlaanderen en ‘webshop.bilzen.be’ – besteknummer 206/11 vervolg 7: goedkeuring
aankoop en onderhoudscontract

Het college keurt bovengenoemde opdracht goed.
018

Bevordering van een deskundige digitale bibliotheek (graad Bv) naar de functie van
hoofddeskundige digitale bibliotheek (graad Bx)

Het college gaat akkoord met de bevordering van een deskundige bibliotheek (graad Bv) naar de
functie hoofddeskundige digitale bibliotheek (graad Bx).
019

Afsluiten van de bevorderingsprocedure hoofdredder (graad Cx)

Het college gaat akkoord met de stopzetting van de bevorderingsprocedure hoofdredder (Cx).
020

Aanstelling van een redder-lesgever (graad Cv) in contractueel deeltijds
dienstverband voor een periode van bepaalde duur

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een redder-lesgever (graad Cv) in contractueel
deeltijds dienstverband voor een periode van bepaalde duur.
021

Aanleg van een wervingsreserve voor de functie van redder-lesgever (graad Cv)

Het college gaat akkoord met de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van redderlesgever (graad Cv).
022

Samenstelling van de wervingsreserve voor de functie van technisch assistent garage
(graad Dv)

Het college gaat akkoord met de samenstelling van de wervingsreserve voor de functie van
technisch assistent garage (graad Dv).

023

Registratie tweede verblijf en schrapping van de leegstandsinventaris Meershoven 63

Het college gaat akkoord om de woning te Bilzen, Meershoven 63 op te nemen als tweede verblijf
en te schrappen van de leegstandsinventaris.
024

Deelbestelling 1/2021: omgevingswerken speeltuin Kimpel

Het college keurt de deelbestelling in het huidige onderhoudsdossier, met als onderwerp
'Omgevingswerken speeltuin Kimpel', goed.
025

Goedkeuring notulen zittingen college van burgemeester en schepenen

Het college verleent goedkeuring aan de voorliggende notulen van een aantal zittingen van het
schepencollege. Het betreft de zittingen van 4 januari 2021, 11 januari 2021, 18 januari 2021,
25 januari 2021, 1 februari 2021, 8 februari 2021, 15 februari 2021 en 22 februari 2021.

