ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
17/05/2021
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

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

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van korte duur van een onderwijzer in een
wervingsambt.
004

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
afwezigheid voor verminderde prestatie

Het college neemt kennis van de afwezigheid voor verminderde prestaties van een leermeester
protestants-evangelische godsdienst.
005

Vaststelling politiereglement tgv de uitbreiding terrassen op Pinkstermaandag

Het college stelt het politiereglement tgv de uitbreiding van de terrassen op Pinkstermaandag vast.
006

Huur van een backup en storage oplossing met SLA voor stad, OCMW en AGB Bilzen
+ vernieuwing van de server licenties – besteknummer 36/20: Goedkeuring oplevering
en vrijgave borgtocht

Het college keurt de oplevering en de vrijgave van de borgtocht van bovengenoemde opdracht
goed.

007

Aanleg riolering en wegeniswerken Fonteinstraat, Reekstraat en Lethenstraat
Rijkhoven - bestek BE010000464710220: goedkeuring voorlopige oplevering

Het college verleent goedkeuring aan de voorlopige oplevering van bovengenoemde opdracht.
008

Afgifte werkvergunning Proximus - verkaveling Nieuwland - projectnummer 89BILOJMS 418852 en kenmerk stad Bilzen WV2021/377

Het college levert een werkvergunning af aan Proximus voor de update (dd. 06 mei 2021) van de
plannen van projectnummer 89BILO-JMS 418852 en kenmerk stad Bilzen WV2021/377. Proximus
voorziet het leggen van buis en het plaatsen van bakken en DTP's ter hoogte van de verkaveling
Nieuwland te Munsterbilzen.
009

Afgifte werkvergunning De Watergroep - Hasseltsestraat - 03_000018254 WV2021/378

Het college levert een werkvergunning af aan De Watergroep voor projectnummer 03_000018254
en kenmerk stad Bilzen WV2021/378. De Watergroep voorziet aanpassingswerken ter hoogte van
de Hasseltsestraat in Bilzen.
010

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 19

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 19.
011

Dossiers urbanisatie - SC 17/05/2021

De dossiers urbanisatie worden goedgekeurd, behalve dossier OV 2021/001 wordt uitgesteld.
012

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de belasting op de masten,
pylonen of andere draagconstructies na aangifte

Het college stelt het kohier betreffende de belasting op de masten, pylonen of andere
draagconstructies na aangifte - aanslagjaar 2020 - vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag
van € 315.000,00.
013

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring aanvullend kohier betreffende de
basisdienstenbelasting gezinnen en bedrijven

Het college stelt het aanvullend kohier betreffende de basisdienstenbelasting gezinnen en bedrijven
- aanslagjaar 2020 - vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 1.500,00.
014

Bedrijventerreinen: doorverkoop van bedrijfshal 2 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 Electronics BVBA

Het college gaat akkoord met de verkoop door NV Wage, BV Elean Invest en NV Corion, van
bedrijfshal 2 gelegen in het bedrijfsverzamelgebouw, in oprichting op het perceel industriegrond te
Bilzen, gelegen langsheen Natveld, ter plaatse gekend ‘Eikaart’, aan Electronics BVBA.

015

Marktraadpleging tot vestiging van een opstalrecht op kasteel Edelhof te
Munsterbilzen: aanstelling advocaat

Het college stelt een advocaat aan om de stad te begeleiden bij de opstart van een
marktraadpleging met het oog op het toekennen van een opstalrecht aan een private partner op het
kasteel ‘Edelhof’ voor de inrichting en exploitatie ervan als kwalitatief hoogstaande horecaaangelegenheid.
016

Goedkeuring marktraadpleging tot vestiging van een opstalrecht op kasteel Edelhof te
Munsterbilzen

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
017

Aanvaarding gratis grondafstand: zone voor openbare wegenis te Bilzen, 2de afd.
Beverst sectie A nr. 476/P0000/deel

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
018

Politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende
toestel: goedkeuring protocolakkoord

Het college keurt i.k.v. de politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestel het verplichte
protocolakkoord met het parket goed, dat nadien door de gemeenteraad dient te worden
bekrachtigd.
019

Politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende
de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen en
bekrachtiging protocolakkoord

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
020

Cipal dv: Algemene Vergadering op 24 juni 2021: goedkeuring agendapunten en
vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de stad

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
021

KF Sint-Ursula, Eigenbilzen: aanpassing meerjarenplan

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
022

KF Sint-Ursula, Eigenbilzen: budgetwijziging 2

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

023

Rekeningen 2020 kerkfabrieken:
KF Sint-Ursula, Eigenbilzen
KF Sint-Mauritius, Bilzen
KF Sint-Gertrudis, Beverst
KF OLV Tenhemelopneming, Munsterbilzen
KF Sint-Lambertus, Grote Spouwen
KF Sint-Catharina, Mopertingen
KF Sint-Aldegondis, Kleine Spouwen
KF Sint-Remigius, Waltwilder
KF OLV Geboorte, Rijkhoven
KF Sint-Pieter, Rosmeer
KF Sint-Quintinus, Hees
KF Sint-Jozef, Heesveld
KF H. Hart, Merem
KF OLV Maagd der Armen, Schoonbeek
KF Sint-Martinus, Martenslinde

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
024

Advies aanvraag erkenning occasionele schietstand

Het college geeft een gunstig advies betreffende de erkenning van de occasionele schietstand
gelegen Martenslindestraat 16,18 en 20.
025

Goedkeuring vuilnisbakkenplan Bilzen

Het college gaat akkoord met het opgestelde vuilnisbakkenplan, de daarbij te nemen acties, de
plaatsingscriteria (richtlijnen) en het uniformiseren van de Bilzerse straatvuilnisbakken.
026

Studieopdracht wegenis westelijke stadsontsluitingsweg - bestek 206/21: goedkeuring
lijst uit te nodigen dienstverleners

Het college keurt de lijst van uit te nodigen dienstverleners bij bovengenoemd dossier goed.
027

Aanleg riolering en wegeniswerken Fonteinstraat, Reekstraat en Lethenstraat
Rijkhoven - bestek BE010000464710220: goedkeuring eindafrekening

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
028

Aanstelling van een werkorganisator (graad Cv) in contractueel voltijds dienstverband
voor een periode van onbepaalde duur + samenstelling wervingsreserve

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een werkorganisator (graad Cv) in contractueel
voltijds dienstverband voor een periode van onbepaalde duur + samenstelling wervingsreserve.
029

Openverklaring van de functie administratief hoofdmedewerker LDC (graad Cx) bij
wijze van bevordering

Het college verklaart de functie van administratief hoofdmedewerker LDC (graad Cx) open bij wijze
van bevordering.

030

Ongeschiktverklaring woningen gelegen te Bilzen

Het college verklaart volgende woningen gelegen te Bilzen ongeschikt:
- Maastrichterpoort 1A bus 4, afd. 1, sectie I , nr. 0001/03S004;
- Maastrichterpoort 1A bus 8, afd. 1, sectie I , nr. 0001/03S004.
031

Ongeschikt- en overbewoondverklaring woning gelegen te Bilzen

Het college verklaart de woning gelegen te Bilzen, Maastrichterpoort 1A bus 6, afd. 1, sectie I, nr.
0001/03S004, ongeschikt en overbewoond.
032

Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring woningen gelegen te Bilzen

Het college verklaart volgende woningen gelegen te Bilzen ongeschikt en onbewoonbaar:
- Hasseltsepoort 4A bus 2, afd. 1, sectie H , nr. 36/00W002;
- Maastrichterstraat 138, afd. 4 , sectie A , nr. 301/02H 2.
033

Bilzen partnerstad van Ronde van Limburg voor profwielrenners

Op Pinkstermaandag, 24 mei organiseert vzw Limburg Demarreert ism. Flanders de professionele
wielerwedstrijd "Ronde van Limburg". Bilzen wordt als rondedorp een belangrijke partner van deze
organisatie. Het college gaat akkoord met de financiële en logistieke ondersteuning.
034

AGB rekening 2020: verlenen van advies volgens de beleids- en beheerscyclus en
goedkeuren volgens het wetboek van vennootschappen

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
035

Groene wagentjes: gratis gebruik

Het college gaat akkoord met het voorstel van de dienst toerisme ivm gratis wagentjes.
036

Deelbestelling 05/2021: rioolherstelling Eigenbilzen

Het college keurt de deelbestelling in het huidige onderhoudsdossier, met als onderwerp
'Rioolherstelling Eigenbilzen', goed.
037

Vervanging gemeentelijke plaatsvervanger voor het mandaat van afgevaardigde in de
Algemene Vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Houtvast vzw

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
038

Vervanging gemeentelijke plaatsvervanger voor het mandaat van afgevaardigde
in de (bijzondere) algemene vergadering van Limburg.net

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

039

Vervanging vertegenwoordiger politieraad

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
040

Goedkeuring notulen gemeenteraad 4 mei 2021

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
041

Verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad om de gemeenteraad samen te roepen
op 1 juni 2021

Het college gaat akkoord om de voorzitter van de gemeenteraad te vragen om de gemeenteraad
samen te roepen op dinsdag 1 juni 2021, om 20u, met het voorliggend voorstel van agendapunten
mits een fysieke vergadering.
042

Vaststelling politiereglementen op het verkeer

Het college stelt volgende politiereglementen op het verkeer vast:
043

uitbreiding terras café Cosmos nav de kermis op 23 en 24 mei 2021 te Grote Spouwen;
Meester op de fiets te Beverst op 21 en 25 mei 2021;
de Mariale avondviering te Merem op vrijdag 28 mei 2021;
de Mariale slotviering te Schoonbeek op zondag 30 mei 2021;
de 'Nacht van het gebed' te Schoonbeek op vrijdag 4 juni 2021.
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL - gewone Algemene Vergadering: donderdag
24 juni 2021

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

