ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
03/05/2021
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: aanvraag toekenning
loopbaanonderbreking 1/5 in het kader van ouderschapsverlof

Het college neemt kennis van de aanvraag toekenning loopbaanonderbreking 1/5 in het kader van
ouderschapsverlof van een deeltijds vastbenoemd zorgcoördinator.
003

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke
aanstellingen van kleuteronderwijzers voor (bijkomende) instaplestijden in een
wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstellingen van 2 kleuteronderwijzers in een
wervingsambt.
004
Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: tijdelijke aanstellingen van
kleuteronderwijzers (voor bijkomende instaplestijden) in een wervingsambt
Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstellingen van 2 kleuteronderwijzers in een
wervingsambt.
005

Kennisname vonnis

Het college neemt kennis van het vonnis van de Vrederechter te Bilzen d.d. 26 april 2021 waarbij de
vordering ongegrond wordt verklaard.
006

Toelating gebruik van vijver Wilderpark voor het trainen van jachthonden namens
VZW Topcanis

Het college geeft toelating voor het gebruik van de vijver Wilderpark voor het trainen van
jachthonden namens VZW Topcanis.

007

Iedereen 1000 - 4-daagse fietstocht tussen 13 en 16 mei voor Kom op tegen kanker

Het college verleent toestemming om Iedereen 1000 tussen 13 en 16 mei 2021 te laten plaatsvinden
op het grondgebied van de stad Bilzen en de nodige signalisatie aan te brengen.
008

Ronde van Limburg op 24 mei 2021: vaststellen politiereglement op het verkeer

Het college stelt het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Ronde van Limburg op 24 mei 2021
vast.
009

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 17

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 17.
010

Dossiers urbanisatie - SC 3/05/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd, behalve dossier OV2021/143 = punt
zonder voorwerp.
011

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de belasting op de exploitatie
van individueel personenvervoer

Het college stelt het kohier betreffende de belasting op de exploitatie van individueel personenvervoer - aanslagjaar 2021 - vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 2.000,00.
012

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2019, artikel 8512

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
013

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2019, artikel 10538

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
014

Plaatsen van een pasfotocabine in het stedelijk administratief centrum

Het college gaat akkoord om een pasfotocabine in het stedelijk administratief centrum ter
beschikking te stellen om de dienstverlening naar de burger te verbeteren,
015

Goedkeuring attributen geocaching Bart Steegen

Het college verleent goedkeuring om attributen voor geocaching op openbaar domein te plaatsen,
tussen de Vereveldstraat en de Marebeekstraat.
016

Aanpassing parkeerroute voor verkeer komende van Genk/Zutendaal

Het college keurt de aangepaste parkeerroute voor verkeer komende van Genk/Zutendaal goed.

017

Terrasvergunning Deuce

Het college gaat akkoord om n.a.v. Covid-19 een vergunning af te leveren voor het plaatsen van een
terrasuitbreiding aan Deuce van 8 mei 2021 t/m 29 september 2021.
018

Studieopdracht opmaak gemeentelijk RUP Recreatie II - bestek 221/20: gunning

Het college gunt bovengenoemde opdracht aan de enige bieder, zijnde Antea Group uit Hasselt.
019

Bodemverbetering voor bomen op afroep – besteknummer 96/21: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de NV Krinkels uit Londerzeel.
020

Aanstelling jobstudenten poetsdienst

Het college gaat akkoord met de aanstelling van twee jobstudenten voor de poetsdienst in De
Kimpel (vaccinatiecentrum) voor de maand juli 2021.
021

Aanstelling van een jobstudent jeugddienst

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een voltijds jobstudent binnen de jeugddienst in de
maand augustus 2021.
022

Aanstelling van een tijdelijke monitor jeugddienst

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een voltijdse monitor binnen de jeugddienst in de
maand juli 2021.
023

Aanstelling van een technisch assistent mobiliteit (graad DV) in contractueel voltijds
dienstverband

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een technisch assistent mobiliteit (graad Dv) in
contractueel voltijds dienstverband ter vervanging en voor de duur van een ziekteverlof.
024

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de aanleg
wervingsreserve voor de functie van administratief assistent overheidsopdrachten
(graad Dv)

Het college gaat akkoord met de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de aanleg
wervingsreserve voor de functie van administratief assistent overheidsopdrachten (graad Dv).
025

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
deskundige toerisme

Het college gaat akkoord met de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
deskundige toerisme.

026

Nominatieve aanstelling van de selectiecommissie voor de aanleg van de
wervingsreserve voor de functie van administratief medewerker personeelsdienst
(graad Cv)

Het college stelt de selectiecommissie voor de aanleg van de wervingsreserve voor de functie van
administratief medewerker personeelsdienst (graad Cv) nominatief vast.
027

Schrappingen uit de inventaris voor leegstaande woningen en gebouwen omwille van
bewoning

Het college schrapt de adressen Rosmeerstraat 38, Linnerhof 10, Cuvelierstraat 65, Holt 54, Sint
Jozefstraat 12, Maastrichterstraat 226, Pannenovenstraat 1, Alden Biesenstraat 6A en Palsbosstraat
14 uit de inventaris voor leegstaande woningen en gebouwen omwille van bewoning.
028

Schrappingen uit de inventaris voor leegstaande woningen en gebouwen omwille van
ingebruikname

Het college schrapt de adressen De Commanderie 9A en De Commanderie 11 uit de inventaris voor
leegstaande woningen en gebouwen omwille van ingebruikname.
029

Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring woning gelegen te Bilzen, Weerterveldweg 1

Het college verklaart de woning gelegen te Bilzen, Weerterveldweg 1, afd. 12 , sectie B, nr. 493 F,
ongeschikt en onbewoonbaar.
030

Goedkeuring deelbestelling 30/2021 – aanstelling Geotec met als onderwerp ‘opmaak
rooilijnenplan stationsomgeving’

Het college keurt de deelbestelling 30/2021, aanstelling Geotec, met als onderwerp ‘opmaak
rooilijnenplan stationsomgeving’ goed.
031

Intrekking kandidatuur voor de functie van expert gebouwen

Het college neemt kennis van de intrekking van een kandidatuur die eerder werd aangesteld als
expert gebouwen.
032

Openverklaring van de functie van ingenieur (gebouwen)technieken (niveau A –
basisgraad Av) bij wijze van aanwerving

Het college verklaart de functie van ingenieur (gebouwen)technieken (niveau A – basisgraad Av)
open bij wijze van aanwerving.
033

Ontmoetingscentrum 't Jonckholt te Hoelbeek: goedkeuring verlenging handelshuur

Het college gaat akkoord om de handelshuurovereenkomst van het ontmoetingscentrum 't Jonckholt
te Hoelbeek, te verlengen onder dezelfde voorwaarden.

034

Uitbreiding terrasvergunning M37 n.a.v. covid-19

Het college gaat akkoord om n.a.v. Covid-19 een vergunning af te leveren voor het plaatsen van een
terrasuitbreiding aan de M37 van 8 mei 2021 t/m 29 september 2021.
035

Uitbreiding terrasvergunning Bistrot Padam n.a.v. covid-19

Het college gaat akkoord om n.a.v. Covid-19 een vergunning af te leveren voor het plaatsen van een
terrasuitbreiding aan Bistrot Padam van 8 mei 2021 t/m 29 september 2021.

