ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
12/04/2021
LIJST VAN BESLUITEN
________________________________________________________________________________
AGENDA:
001

Goedkeuring verbintenissen en betalingsbevelen

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

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling
van een leermeester protestants-evangelische godsdienst (PEGO) in een
wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leermeester protestants-evangelische
godsdienst (PEGO) in een wervingsambt.
003

Stedelijke basisschool Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstellingen
van korte duur een kleuteronderwijzer in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met twee tijdelijke aanstellingen van korte duur van een kleuteronderwijzer
in een wervingsambt.
004

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling
van een onderwijzer in een wervingsambt

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

Van ambtswege afvoeringen uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgende dossiers goed:
- 2021-481
- 2021-481

006

Boekenmarkten Bilzen-centrum - vaststelling politiereglement op het verkeer te
Bilzen-centrum op 25 april 2021, 30 mei 2021, 27 juni 2021, 25 juli 2021, 29 augustus
2021 en 26 september 2021

Het college stelt het politiereglement op het verkeer te Bilzen-centrum op 25 april 2021, 30 mei
2021, 27 juni 2021, 25 juli 2021, 29 augustus 2021 en 26 september 2021 vast.

007

Ethias Challenge Haspengouw 2021 - verlenen van toestemming voor de doortocht op
Bilzers grondgebied

Het college verleent toestemming voor de doortocht van de Ethias Challenge Haspengouw op 8 en
9 mei 2021.
008

Recreatieve fietstocht Dylan Teuns Classic op 29 mei 2021

Het college verleent toestemming om de Dylan Teuns Classic, een recreatieve fietstocht van WTC
'Het Zilveren Wiel' op 29 mei 2021 te laten passeren op het grondgebied van de stad Bilzen.
009

Aanleg wegenis en riolering Linnerveldstraat, Eindstraat, Poothofstraat, St.Maartenstraat en deel Martenslindestraat Martenslinde - bestek 01711/07: goedkeuring
voorlopige oplevering

Het college keurt de voorlopige oplevering van bovengenoemde opdracht goed.
010

Aanleg fietspaden en aanhorigheden aan de Vossenkuilstraat en Hoefaertweg - bestek
3P-1855: goedkeuring aangepaste eindafrekening

Het college verleent goedkeuring aan de aangepaste eindafrekening van bovengenoemd project.
011

Afgifte werkvergunning Proximus - Pijpenhof 29, 29A en 29B - projectnummer
Proximus 89BILO-JMS 489170 en kenmerk stad Bilzen WV2021/345

Het college levert een werkvergunning af aan Proximus voor projectnummer 89BILO-JMS 489170
en kenmerk stad Bilzen WV2021/345.
Proximus voorziet het plaatsen van een bak en het leggen van invoer SRV (glasvezel) ter hoogte
van het Pijpenhof 29, 29A en 29B te Bilzen.
012

Afgifte werkvergunning Proximus - Spurkerweg - 89BILO-JMS 490324 en kenmerk
stad Bilzen WV2021/375

Het college levert een werkvergunning af aan Proximus voor projectnummer 89BILO-JMS 490324
en kenmerk stad Bilzen WV2021/375.
Proximus voorziet het vernieuwen van 50 meter kabel op de hoek van de Ribusstraat met de
Spurkerweg en een gestuurde boring naar de overzijde van de Spurkerweg.

013

Afgifte werkvergunning De Watergroep - KMO-zone Natveld - 03_000017692 WV2021/368

Het college levert een werkvergunning af aan De Watergroep voor projectnummer 03_000017692
en kenmerk stad Bilzen WV2021/368.
De Watergroep voorziet de uitbreiding van de waterleiding en de vernieuwing van het net ter hoogte
van de KMO-zone Natveld te Bilzen.
014

Afgifte werkvergunning De Watergroep - Woonselhof - projectnummer De Watergroep
03_000017839 en kenmerk stad Bilzen WV2021/367.

Het college levert een werkvergunning af aan De Watergroep voor projectnummer 03_000017839
en kenmerk stad Bilzen WV2021/367. De Watergroep voorziet de uitbreiding van de waterleiding ter
hoogte van het Woonselhof in Eigenbilzen.
015

Afgifte werkvergunning aan De Watergroep - Taunusweg - 03_000018010 en
WV2021/371

Het college levert een werkvergunning af aan De Watergroep voor projectnummer 03_000018010
en kenmerk stad Bilzen WV2021/371.
De Watergroep voorziet aanpassingswerken van de waterleiding ter hoogte van de Taunusweg
(N730) naar aanleiding van de aanleg van een fietssnelweg.
016

Afgifte werkvergunning aan De Watergroep - Heesveld en Twaalfbunderweg 03_000017643 en WV2021/372

Het college levert een werkvergunning af aan De Watergroep voor projectnummer 03_000017643
en kenmerk stad Bilzen WV2021/372.
De Watergroep voorziet de vernieuwing van het net in Heesveld en de Twaalfbunderweg te Bilzen.
017

Afgifte werkvergunning Fluvius - Taunusweg, Oude Tramweg, Genkerbaan, Oude
Heidestraat, Kieleberg, Deense Wijerstraat, Caetsbeekstraat, Calvarieberg projectnummer Fluvius P/046885 en kenmerk stad Bilzen WV2021/373

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius System Operator cvba voor projectnummer
P/046885 en kenmerk stad Bilzen WV2021/373.
Fluvius voorziet de aanleg van het lagedruk gasnet, elektriciteit LS en MS, kabeltelevisie HFC, DLlijn en HL-lijn en openbare verlichting ter hoogte van de Taunusweg, Oude Tramweg, Genkerbaan,
Oude Heidestraat, Kieleberg, Deense Wijerstraat, Caetsbeekstraat en Calvarieberg te
Munsterbilzen.
018

Afgifte werkvergunning Fluvius -Woonselhof - P/051812 - WV2021/374

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius System Operator cvba voor projectnummer
P/051812 en kenmerk stad Bilzen WV2021/374.
Fluvius voorziet de aanleg van het lagedruk gasnet en kabeltelevisie DL-lijn ter hoogte van het
Woonselhof in Eigenbilzen.

019

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 14

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 14.
020

Dossiers urbanisatie-SC 12/04/2021

De dossiers urbanisatie worden goedgekeurd, behalve dossier OV 2020/427 wordt gunstig ipv
weigering.
021

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier met betrekking tot de belasting gevestigd
op het inzamelen en verwerken van diverse fracties huishoudelijke afvalstoffen

Het college stelt het kohier met betrekking tot de belasting gevestigd op het inzamelen en verwerken
van diverse fracties huishoudelijke afvalstoffen - aanslagjaar 2021 - vast en verklaart het
uitvoerbaar.
022

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de belasting op de tweede
verblijven ongeacht het feit of ze al dan niet zijn ingeschreven in de kadastrale legger

Het college stelt het kohier betreffende de belasting op de tweede verblijven ongeacht het feit of ze
al dan niet zijn ingeschreven in de kadastrale legger - aanslagjaar 2021 - vast en verklaart het
uitvoerbaar.
023

Toekenning van een uitzonderlijke gewone werkingssubsidie aan het AGB
Stadsontwikkeling Bilzen voor het jaar 2020

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
024

Markten: overgave standplaats

Het college neemt kennis van de overgave van de standplaats met behoud van het verkoopartikel
en het aantal meters en dit vanaf 14 april 2021.
025

Bedrijventerreinen: doorverkoop van bedrijfshallen 4 + 7 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 en 17
gelegen in het bedrijfsverzamelgebouw, in oprichting op het perceel industriegrond te
Bilzen, gelegen langsheen Natveld, ter plaatse gekend ‘Eikaart’

Het college gaat akkoord met de doorverkoop van bedrijfshallen 4 + 7 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 en
17 gelegen in het bedrijfsverzamelgebouw, in oprichting op het perceel industriegrond te Bilzen,
gelegen langsheen Natveld, ter plaatse gekend ‘Eikaart’
026

KF Sint-Quintinus, Hees: aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
027

KF Sint-Quintinus, Hees: akteneming BW 2 -2021

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

028

Kennisname betoelaging werking doelgroepwerknemers in 2020

Het college neemt kennis van de werking van de doelgroepwerknemers in 2020.
029

Leveren en plaatsen van een fietsenstalling Jazz Bilzenplein - 207/21 : goedkeuring
lastenboek, gunningswijze en lijst uit te nodigen leveranciers

Het college keurt het lastenboek, de gunningswijze en de lijst van uit te nodigen leveranciers van
bovenstaande opdracht goed.
030

Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking op afroep - bestek 76/18:
goedkeuring deelopdracht 37 'leveren en plaatsen van een fietsenstalling op het Jazz
Bilzen Plein'

Het college verleent goedkeuring aan deelopdracht 37 voor Buro Conform.
031

Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking op afroep - bestek 76/18:
goedkeuring deelopdracht 33 'Heraanleg kruispunt Hoefsmidstraat'

Het college verleent goedkeuring aan deelopdracht 33 voor Buro Conform.
032

Heraanleg pad Meersweg - bestek 3P-2356: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde Green
Road uit Wichelen.
033

Aankoop van asfaltproducten op afroep – besteknummer 144/21: gunning

Het college gunt bovengenoemde opdracht aan de firma met de economisch meest voordelige
offerte (op basis van de prijs) en na onderhandeling zijnde:
Perceel 1 (Toebehoren asfaltproducten) : Koud asfalt Van Den Broeck uit Maaseik
Perceel 2 (Reactief asfalt) : Koud asfalt Van Den Broeck uit Maaseik
Perceel 3 (Warm asfalt) : Besix Infra uit Bilzen
Perceel 4 (Koud asfalt) : Gravaubel uit Luik
034

Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan inclusief het bijhorende
participatietraject - bestek 202/21: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de enige inschrijver, zijnde Arcadis Belgium.
035

Studieopdracht wegenis westelijke stadsontsluitingsweg - bestek 206/21: goedkeuring
lastenboek en gunningswijze

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

036

Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Bilzen en S-LIM in het kader van smart cityprojecten: goedkeuring overeenkomst

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
037

Aanleg omleiding N730 Spelverstraat - bestek 1M3D8G/15/22: goedkeuring
eindafrekening

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
038

Aanleg wegenis en riolering Linnerveldstraat, Eindstraat, Poothofstraat, St.Maartenstraat en deel Martenslindestraat Martenslinde - bestek 01711/07: goedkeuring
eindafrekening

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
039

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
adviseur mobiliteit (graad Av)

Het college beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van adviseur
mobiliteit (graad Av).
040

Opstart selectieprocedure gezinsondersteuner (graad Bv) via externe
personeelsmobiliteit bij OCMW Bilzen

Het college gaat akkoord met de openverklaring van de functie van gezinsondersteuner bij OCMW
Bilzen via externe personeelsmobiliteit met stad Bilzen, zodat ook stadspersoneel in aanmerking kan
komen voor deze interne procedure.
041

Openverklaring van de functie van schooldirecteur stedelijk basisonderwijs Bilzen
(schaal 879) bij wijze van aanwerving

Het college verklaart de functie van schooldirecteur stedelijk basisonderwijs Bilzen (schaal 879)
open bij wijze van aanwerving.
042

Openverklaring van de functie van deskundige toerisme (graad Bv) bij wijze van
aanwerving, met aanleg van een wervingsreserve

Het college verklaart de functie van deskundige toerisme open bij wijze van aanwerving.
043

Bevordering van een financieel - administratief medewerker cultuur (graad Cv) naar de
functie van financieel - administratief hoofdmedewerker cultuur (graad Cx)

Het college gaat akkoord met de bevordering van een financieel - administratief medewerker cultuur
(graad Cv) naar de functie van financieel - administratief hoofdmedewerker cultuur (graad Cx).

044

Aanleg van wervingsreserves voor de functies van administratief assistent
overheidsopdrachten (graad Dv) en administratief medewerker personeelsdienst
(graad Cv)

Het college gaat akkoord met de samenstelling van wervingsreserves voor de functies van
administratief assistent overheidsopdrachten (graad Dv) en administratief medewerker
personeelsdienst (graad Cv).
045

Schrappingen woningen Holt 50 en Onderwijsstraat 2 bus 12 als tweede verblijf

Het college schrapt de woningen gelegen te Bilzen, Holt 50 en Onderwijsstraat 2 bus 12 als tweede
verblijf.
046

Goedkeuring deelbestelling 29/2021 – aanstelling Geotec met als onderwerp
‘opmeting perceel grond Nassen - SBS De Halte’

Het college keurt de deelbestelling 29/2021, aanstelling Geotec, met als onderwerp ‘opmeting
perceel grond Nassen - SBS De Halte’, goed.
047

Goedkeuring deelbestelling 31/2021- aanstelling Geotec voor de opmeting van RUP
Zonhoeve

Het college keurt de deelbestelling 31/2021, aanstelling Geotec, met als onderwerp 'opmeten RUP
Zonhoeve – Beverst, goed.
048

UiTPAS Bilzen aanvraagdossier

Het college gaat akkoord met het indienen van een aanvraagdossier voor UiTPAS Bilzen.
049

Deelbestelling 3/2021: herstel verkeersremmer Hoogstraat

Het college keurt de deelbestelling in het huidige onderhoudsdossier, met als onderwerp 'heraanleg
drempel Hoogstraat', goed.

