ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
10/05/2021
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 goed.
003

Kunstkoepel Academie voor Beeld: tijdelijke aanstelling

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leerkracht 4de graad, atelier
Keramiek, met een prestatie van4/20 lestijden per week.
004

Kunstkoepel Academie voor Beeld: tijdelijke aanstelling

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leerkracht 4de graad, atelier
Schilderkunst, met een prestatie van 20/20 lestijden per week.
005

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling
van een kleuteronderwijzer voor instaplestijden in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling een kleuteronderwijzer voor instaplestijden in
een wervingsambt.
006

Vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot de belasting op de
inname van het openbaar domein voor het aanslagjaar 2019

Het college gaat akkoord met de vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot
de belasting op de inname van het openbaar domein voor het aanslagjaar 2019 voor een totaal
bedrag van € 40,50.

007

Vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot de
basisdienstenbelasting voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019

Het college gaat akkoord met de vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot
de basisdienstenbelasting voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 voor een totaal bedrag van
€ 475,00.
008

Vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot de belasting op de
leegstaande woningen

Het college gaat akkoord met de vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot
het ambtshalve kohier van de belasting op de leegstaande woningen aanslagjaar 2018 voor een
totaal bedrag van € 2.156,00.
009

Vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot de
basisdienstenbelasting voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019

Het college gaat akkoord met de vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot
de basisdienstenbelasting voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 voor een totaal bedrag van
€ 2.625,00.
010

Vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot de
basisdienstenbelasting voor het aanslagjaar 2020

Het college gaat akkoord met de vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot
de basisdienstenbelasting voor het aanslagjaar 2020 voor een totaal bedrag van € 1.700,00.
011

Vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot de facturen voor
het ophalen van loslopende honden

Het college gaat akkoord met de vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot
de facturen voor het ophalen van loslopende honden voor een totaal bedrag van € 220,00.
012

Verlenen van concessies op gemeentelijke begraafplaatsen

Het college verleent 11 grondconcessies en 21 nisconcessies op gemeentelijke begraafplaatsen.
013

Politiereglement tgv de uitbreiding terrassen tijdens het verlengd weekend
O.L.H.Hemelvaart

Het college stelt het politiereglement tgv de uitbreiding terrassen tijdens het verlengde weekend
O.L.H.Hemelvaart vast.
014

Herinrichting Brugstraat - bestek GT-170100: goedkeuring definitieve oplevering

Het college verleent goedkeuring aan de definitieve oplevering van bovengenoemde opdracht.

015

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 18

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 18.
016

Dossiers urbanisatie - SC 10/05/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd.
017

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de basisdienstenbelasting na
aangifte oppervlakte

Het college stelt het kohier betreffende de basisdienstenbelasting na aangifte oppervlakte aanslagjaar 2020 - vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 8.990,00.
018

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj 2019, artikel 461

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
019

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2019, artikel 4345

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
020

Vaststelling nieuwe straatnaam: definitieve beslissing

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
021

Tussenkomst in de uitrustingskosten van de Bilzerse harmonies en fanfares 2021

Het college kent de toelages toe conform het advies van de cultuurdienst voor een totaalbedrag van
€ 2.875.
022

Kunst op de Markt en Autoluwe Zondag op zondag 19 september 2021

Het college gaat akkoord met de organisatie van Kunst op de Markt en Autoluwe Zondag 2021.
023

Aperitiefconcerten/vzw Concordia (€ 1.438) en de Vriendenkring personeel Stad
Bilzen (€ 3.450) vragen een tussenkomst in hun werkingskosten.

Het college kent de bovenvermelde toelages toe voor een totaalbedrag van € 4.888.
024

Werkingstoelagen socio-culturele verenigingen 2021

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

025

Bedrijventerreinen: doorverkoop van bedrijfshal 1 gelegen in het
bedrijfsverzamelgebouw, in oprichting op het perceel industriegrond te Bilzen,
gelegen langsheen Natveld, ter plaatse gekend ‘Eikaart’ door NV Wage, BV Elean
Invest en NV Corion aan Hovatec BVBA

Het college gaat akkoord met de verkoop door NV Wage, BV Elean Invest en NV Corion, van
bedrijfshal 1 gelegen in het bedrijfsverzamelgebouw, in oprichting op het perceel industriegrond te
Bilzen, gelegen langsheen Natveld, ter plaatse gekend ‘Eikaart’, aan Hovatec BVBA.
026

Bedrijventerreinen: doorverkoop van bedrijfshal 3 gelegen in het
bedrijfsverzamelgebouw, in oprichting op het perceel industriegrond te Bilzen,
gelegen langsheen Natveld, ter plaatse gekend ‘Eikaart’ door NV Wage, BV Elean
Invest en NV Corion aan Gecko Invest BV

Het college gaat akkoord met de verkoop door NV Wage, BV Elean Invest en NV Corion, van
bedrijfshal 3 gelegen in het bedrijfsverzamelgebouw, in oprichting op het perceel industriegrond te
Bilzen, gelegen langsheen Natveld, ter plaatse gekend ‘Eikaart’, Gecko Invest BV
027

Leurhandel: aanvraag standplaats op privé domein te Beverst

Het college geeft toestemming voor het plaatsen van een frituur op privé domein in Beverst,
Beverststraat 67. Dit voor de periode van 28 mei tot en met 2 juni 2021, telkens van 16 tot 22 uur.
028

Leurhandel: aanvraag ambulante handel op rondtrekkende wijze

Het college geeft toestemming voor de verkoop van ijs op rondtrekkende wijze gedurende het jaar
2021.
029

Kermissen: organisatie juni kermis Bilzen 2021

Het college gaat akkoord met het voorgestelde programma voor de juni kermis 2021.
030

Kermissen: kermisplan juni 2021

Het college gaat akkoord met het voorliggend kermisplan voor de kermis van 5 tot met 9 juni 2021
031

Goedkeuring verslag commissie bedrijventerreinen 6 mei 2021

Het college keurt het verslag van de commissie bedrijventerreinen van 6 mei 2021 goed.
032

Verkoop lot 16 op bedrijventerrein Spelver III: goedkeuring verkoopovereenkomst

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
033

Speelstraten - tussenkomst spelmateriaal

Het college gaat akkoord met het voorstel om voor de goedgekeurde speelstraten de aankoop of het
huren van spelmateriaal terug te betalen tot maximum € 100,00.

034

Algemene Vergadering Nuhma cvba – maandag 7 juni 2021 - goedkeuring
agendapunten

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
035

Terrasvergunning JeJo

Het college verleent vergunning voor de plaatsing van tafeltjes en stoelen thv de JeJo, Brugstraat 31
te 3740 Bilzen
036

Vaststelling verkeersreglement site AZ Vesalius Bilzen

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
037

Vaststelling verkeersreglement houdende het voorbehouden van 1 parkeerplaats voor
een oplaadpunt voor elektrische voertuigen te Mopertingen en Martenslinde

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
038

Reinigen van ruiten en raamconstructies gebouwen Stad, AGB en OCMW –
besteknummer 42/21: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de economisch meest voordelige offerte (op
basis van de beste prijs), zijnde Köse Cleaning nv uit Brussel.
039

Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking op afroep - bestek 76/18:
goedkeuring deelopdracht 39 'Aanleg hoofdpaden in beton op diverse
begraafplaatsen'

Het college verleent goedkeuring aan deelopdracht 39 voor Buro Conform.
040

Samenaankoop elektriciteit en aardgas - periode 2022-2024 voor de stad, het AGB en
het OCMW Bilzen – besteknummer 116/22: goedkeuring aanstelling VEB (Vlaams
EnergieBedrijf) als aankoopcentrale

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
041

Mutatie van een administratief medewerker

Het college gaat akkoord met de mutatie van een voltijds administratief medewerker (niveau C basisgraad Cv) van de jeugddienst/de Bilding naar het onthaal van het Sociaal Huis.
042

Geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van voltijds
schooldirecteur stedelijk basisonderwijs Bilzen

Het college gaat akkoord met de geldigheid van de kandidaturen voor de functie van voltijds
schooldirecteur stedelijk basisonderwijs Bilzen en de kandidaten met een geldige kandidatuur toe te
laten tot de verdere selectieprocedure.

043

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
administratief medewerker personeelsdienst (graad Cv)

Het college gaat akkoord met de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
administratief medewerker personeelsdienst (graad Cv).
044

Toevoeging aan dossier geldigheid kandidaturen voor de functie van deskundige
toerisme (graad Bv)

Het college gaat akkoord met de toevoeging van de kandidatuur.
045

Aanstelling van een adviseur mobiliteit (graad Av) in contractueel voltijds
dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een adviseur mobiliteit (graad Av) in contractueel
voltijds dienstverband voor een periode van onbepaalde duur.
046

Organisatie Raadselroute

Het college gaat akkoord met de uitwerking van een fietszoektocht door de dienst Toerisme voor de
zomer van 2021.
047

Uitnodiging Algemene Vergadering van de VME De Commanderie

Het college duidt een afgevaardigde aan om de stad te vertegenwoordigen tijdens de digitale
Algemene Vergadering van de Vereniging van mede-eigendom van De Commanderie die zal plaats
vinden op 11 mei 2021 om 17 uur.
048

Voorstel stratenlijst asfalt 2021

Het college geeft goedkeuring voor het uitvoeren van asfaltonderhoud in 2021 volgens bijgevoegde
stratenlijst.
049

Voorstel stratenlijst beton 2021

Het college geeft goedkeuring voor het uitvoeren van betononderhoud in 2021 volgens bijgevoegde
stratenlijst.
050

Marktraadpleging tot vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op de pastorij te
Beverst, Beverststraat 4: goedkeuring verslag van nazicht kandidaatstellingen en
toewijzing van het project

Het college keurt 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, het verslag van
nazicht van de kandidaatstellingen goed en wijst het project toe aan de door de adviescommissie
voorgestelde kandidaat onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

