ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
29/03/2021.
LIJST VAN BESLUITEN
________________________________________________________________________________
AGENDA:
001

Goedkeuring verbintenissen en betalingsbevelen

Het college keurt de voorliggende lijst van verbintenissen en betalingsbevelen goed.
002

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: tijdelijke aanstelling van een onderwijzer
in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een onderwijzer in een wervingsambt.
003

Kennisgeving proces verbaal ten laste van Oosterbosch & Zonen BV, Riemsterweg
157 te Bilzen

Het schepencollege neemt kennis van het proces-verbaal opgesteld door de handhavend
milieuambtenaar, ten laste van Oosterbosch & Zonen BV, Riemsterweg 157 in het kader van een
milieumisdrijf.
004

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 12

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 12.
005

Dossiers urbanisatie - sc 29/03/2021

De dossiers urbanisatie worden goedgekeurd.
006

Expo in de etalage (werktitel) - Tentoonstelling van lokale kunstenaars

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorliggend concept om een
coronaproof evenement te organiseren ter ondersteuning van de lokale kunstenaars.
007

Markten: Organisatie avondmarkt 2021

Het college van burgemeester en schepenen beslist, gezien de huidige Covid-19-maatregelen, om
de avondmarkt van 10 mei 2021 te annuleren.

008

Leurhandel: aanvraag standplaats op privé domein - 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de uitbater voor de
standplaats met een foodtruck in Hees op privé domein, gelegen op de parking van de Kerkfabriek
St-Quintinus. Dit voor de verkoop van warme dranken, frisdrank en diverse broodjes tijdens het
weekend van 23 april tot en met 25 april 2021, telkens van 8 tot 20 uur.
009

Goedkeuring takenpakket Aquafin 2021

Het schepencollege gaat principieel akkoord met de verderzetting en de uitvoering van de Riopactovereenkomst met de VMW in 2021 cfr. het RioPACT-takenpakket 2021 is. Het takenpakket wordt
ingevuld afhankelijk van de beleidsbeslissingen.
010

Aanstelling projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid Stad Bilzen - bestek
138/20: gunning

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht aan LEIDSMAN BVBA, Coupure
Rechts 164a te 9000 Gent, tegen de uurprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De
verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.
011

Fusiebegeleiding Bilzen - Hoeselt - Riemst: goedkeuring bijkomende opdracht Idea
Consult

De stad Bilzen, als vennoot van Poolstok, zal optreden als contractant met Idea Consult. De
gemeente Hoeselt en Riemst mandateren stad Bilzen hiertoe. Bovengenoemde opdracht wordt via
het raamcontract van Poolstok toegewezen aan Idea Consult, Jozef II-Straat 40, bus 1, 1000
Brussel. De uitgaven worden gedragen overeenkomstig volgende procentuele verdeling tussen de
gemeenten en zullen door de financieel directeur van de stad Bilzen teruggevorderd worden van de
gemeenten Hoeselt en Riemst overeenkomstig onderstaande procentuele verhouding: Bilzen: 57,23
%; Hoeselt: 15,66 %; Riemst: 27,11 %.
012

Openverklaring van 2 functies van technisch hoofdassistent garage (graad Dx) bij
wijze van bevordering

Het college gaat akkoord met bovenvermelde openverklaring.
013

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

Het college gaat akkoord met bovenvermelde bevordering.
014

Indiening van een toelage dossier voor bovenlokale sportinfrastructuur

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de indiening van een toelage dossier in
het kader van bovenlokale sportinfrastructuur.

015

Deelbestelling 04/2021 : Wegherstel Boswinningstraat

De deelbestelling 04/2021 met als onderwerp ‘Wegherstel Boswinningstraat’ wordt in het kader van
de bestaande raamovereenkomst bij Jackri bvba geplaatst.
016

Aktename van het ontslag van de heer Jochen Martens als raadslid

Het college neemt kennis van het feit dat dit dossier werd toegevoegd aan de agenda van de GR
door de voorzitter.
017

Aanstelling vervangend raadslid met eedaflegging

Het college neemt kennis van het feit dat dit dossier werd toegevoegd aan de agenda van de GR
door de voorzitter.
018

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
werkorganisator gebouwen (graad Cv)

Het college gaat akkoord met de beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen
voor de functie werkorganisator gebouwen.

