ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
26/04/2021
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

Van ambtswege afvoeringen uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgende dossiers goed:
− 2021-568
− 2021-605
− 2021-647
− 2021-889
004

Vergroening diverse begraafplaatsen grondgebied Bilzen – Perceel 1 (Begraafplaats
Mopertingen) en Perceel 6 (Begraafplaats Hoelbeek) – besteknummer 206/20:
Goedkeuring aanvangsdatum

Het college keurt de aanvangsdatum goed van bovengenoemde opdracht.
Aanvangsdatum 28 april 2021.
005

Ter kennisgeving jaarverslag 2020 IOED Oost-Haspengouw & Voeren

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2020 van IOED Oost-Haspengouw & Voeren.
006

Dossiers urbanisatie - SC 26/04/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd.

007

Aankoop perceel te Bilzen, 9de afd. Rosmeer Vlijtingerberg: aanstelling notaris

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een notaris voor het verlijden van de authentieke
akte voor de aankoop van het perceel te Bilzen, 9de afd. Rosmeer Vlijtingerberg, sectie C nummer
578/A P0000.
008

Vraag tot toelating verkoop en verlenen van een opstalrecht betreffende lot 22 van
bedrijventerrein de Spelver II

Het college geeft toelating voor verkoop en verleent een opstalrecht betreffende lot 22 van
bedrijventerrein de Spelver II.
009

Aanpassing materiële vergissing verkoopakte lot X Kieleberg

Het college gaat akkoord om de materiële vergissing in artikel 2 van de bijzondere verkoopsvoorwaarden in de verkoopakte van 27 november 2012 betreffende verkoop door de stad Bilzen van
lot X op bedrijventerrein de Kieleberg en het huidige werknemersaantal per hectare, aan de
eigenaar te bevestigen.
010

Goedkeuring vermindering aantal bloembakken

Het college geeft goedkeuring om het aantal bloembakken te verminderen in 2021 en aan de
verdere uitwerking van de verwijdering van de bloembakken na 2021.
011

Zomerprogramma 2021

Het college gaat akkoord met de verdere uitrol van het voorgestelde zomerprogramma.
012

Zomerplan 2021 - politiereglement op het verkeer

Het college stelt het politiereglement op het verkeer tgv de uitbreiding van de terrassen in de zomer
2021 nav Covid 19 vast.
013

Uitbreiding terrasvergunningen

Het college gaat akkoord om n.a.v. Covid-19 een vergunning af te leveren voor het plaatsen van
terrasuitbreidingen van 8 mei 2021 t/m 29 september 2021aan:
− Café Tribunaal
− De Casteleyn
− Chopin
− De Brasserie
− La Promessa
− El Bocado
− De Zoemerik
− Cucina Italiana Inglesino
− Het Magazijn
− Barabas
− Bij Os
− ’t Raedhuys

−
−
−
−
−
−
014

De Zonhoeve
De Hartenberg
Café ’t Jonckholt
Bakkerij Vangrootloon
’t Spwur
't Pleintje)
Terrasvergunning La Finesse Francaise

Het college gaat akkoord om een vergunning af te verlenen voor het plaatsen van een terras aan La
Finesse Francaise van 30 april 2021 tot 31 december 2021.
015

Dienstverlening voor de loonadministratie en aankoop van bijhorende software voor
personeelsbeheer – besteknummer 32/08: goedkeuring upgrade naar het platform
Lima

Het college keurt de upgrade naar het platform Lima van het loonverwerkingsprogramma goed.
016

Aankoop programma subsidiemanager - bestek 151/21: gunning

Het college verleent goedkeuring aan de aankoop van het programma 'subsidiemanager'.
017

Aanleg van een wervingsreserve voor functie van poetsbeambte (graad Ev) in
contractueel halftijds dienstverband

Het college gaat akkoord met de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van poetsbeambte
(graad Ev) in contractueel halftijds dienstverband.
018

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de
bevorderingsfuncties van technisch hoofdassistent garage (graad Dx)

Het college beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de bevorderingsfuncties
van technisch hoofdassistent garage (graad Dx).
019

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
redder-lesgever (graad Cv)

Het college beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van redderlesgever (graad Cv).
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

Bevordering van een technisch assistent milieubeheersploeg (graad Dv) naar de
functie van ploegbaas milieubeheersploeg (graad Dx)

Het college gaat akkoord met de bevordering van een technisch assistent milieubeheersploeg
(graad Dv) naar de functie van ploegbaas milieubeheersploeg (graad Dx).
022

Nominatieve aanstelling van de selectiecommissie voor de selectieprocedure van
administratief assistent overheidsopdrachten (graad Dv)

Het college gaat akkoord met de nominatieve aanstelling van de selectiecommissie voor de
selectieprocedure van administratief assistent overheidsopdrachten (graad Dv).
023

Nominatieve aanstelling selectiecommissie vacature schooldirecteur stedelijk
basisonderwijs Bilzen

Het college gaat akkoord met de nominatieve aanstelling van de selectiecommissie voor de vacature
schooldirecteur stedelijk basisonderwijs Bilzen
024

Behandeling van de beroepschriften tegen de opname in het leegstandsregister 2021

Het college beoordeelt de beroepschriften tegen de opname in het leegstandsregister 2021 en
beslist of ze gegrond of ongegrond zijn.
025

Registratie tweede verblijf Tipstraat 128

Het college gaat akkoord om de woning te Bilzen, Tipstraat 128 op te nemen als tweede verblijf.
026

Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring woning gelegen te Bilzen, Demerlaan 15
bus 4

Het college verklaart de woning gelegen te Bilzen, Demerlaan 15 bus 4, afd. 1, sectie M, nr.
334/00P00, ongeschikt en onbewoonbaar.
027

Marktraadpleging tot vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op de pastorij te
Beverst, Beverststraat 4: aanstelling adviescommissie

Het college stelt in het kader van het marktraadplegingsdossier met het oog op het toekennen van
een zakelijk/persoonlijk recht op de pastorij te Beverst, gelegen Beverstraat 4, een adviescommissie
samen ter beoordeling van de kandidaturen.
028

Marktraadpleging tot vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op de pastorij te
Beverst, Beverststraat 4: vaststelling bedrag investering

Het college stelt in het kader van het marktraadplegingsdossier met het oog op het toekennen van
een zakelijk/persoonlijk recht op de pastorij te Beverst, gelegen Beverstraat 4, een maximumbedrag
vast om tussen te komen in de renovatiekosten van de pastorij.

