ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
21/05/2021
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: goedkeuring vakanties en vrije dagen schooljaar
2021 - 2022

Het college verleent goedkeuring aan de vakanties en vrije dagen van het schooljaar 2021 - 2022.
004

Kunstkoepel Academie voor Beeld: kennisgeving en goedkeuring verlenging
loopbaanonderbreking

Het college neemt kennis en geeft goedkeuring aan de verlenging van de loopbaanonderbreking.
005

Kunstkoepel Academie voor Beeld: tijdelijke aanstelling wegens verlenging
zorgkrediet

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leerkracht derde graad met een
prestatie van 4/22 lestijden per week.
006

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
vacantverklaring van betrekkingen in een wervingsambt met het oog op vaste
benoeming

Het college gaat akkoord met de vacantverklaring met het oog op vastebenoeming op 1 juli 2021
aan de stedelijke basisscholen te Bilzen.

007

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
aanvraag verlof voor verminderde prestaties

Het college neemt kennis van de aanvraag verlof voor verminderde prestaties van leermeester
islamitische godsdienst.
008

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
tijdelijke aanstelling van twee leermeesters islamitische godsdienst in een
wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van twee leermeesters islamitische godsdienst
in een wervingsambt
009

Van ambtswege afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgend dossier goed: 2021-983.
010

Vaststelling politiereglement op het verkeer tgv een theaterwandeling te Merem op
19 en 20 juni 2021

Het college stelt het politiereglement op het verkeer tgv een theaterwandeling te Merem op 19 en 20
juni 2021 vast.
011

Tijdelijke terrasvergunning voor Frituur Suzanne n.a.v. covid-19

Het college verleent toestemming aan Frituur Suzanne voor het plaatsen van een tijdelijk terras
n.a.v. covid-19.
012

Terrasvergunning café 't Smidje, Oude Siemerstraat 16 te Munsterbilzen

Het college levert een vergunning af aan café ’t Smidje voor het plaatsen van een terras.
013

Dossiers urbanisatie - SC 21/05/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd.
014

Vaststelling kohier met betrekking tot de belasting op de aanvragen om
stedenbouwkundige inlichtingen, conformiteitsattesten, adviezen rond verdelingen in
uitvoering van art. 5.2.2. van de codex RO, afschaffing of wijziging van
gemeentewegen en horecavergunningen

Het college stelt het kohier met betrekking tot de belasting op de aanvragen om stedenbouwkundige
inlichtingen, conformiteitsattesten, adviezen rond verdelingen in uitvoering van art. 5.2.2. van de
codex RO, afschaffing of wijziging van gemeentewegen en horecavergunningen - aanslagjaar 2020 vast voor een totaal bedrag van € 210,00.
015

Aanpassing statuten Projectvereniging Erfgoed Haspengouw

Punt wordt doorverwezen naar de gemeenteraad

016

Nieuwe ontmoetingszaal Waltwilder: overeenkomst aankoop oude zaal Des Wouds

Punt wordt doorverwezen naar de gemeenteraad
017

Nieuwe ontmoetingszaal Waltwilder: intentieverklaring langdurige huurovereenkomst

Punt wordt doorverwezen naar de gemeenteraad
018

Aanvraag toelating pop up zomerbar 'Barlisium'

Het college gaat akkoord met de tijdelijke uitbating van de zomerbar Barlisium.
019

Beroep in kader van een gemeentelijke administratieve sanctie: aanstelling advocaat

Het college stelt een advocaat aan om te stad Bilzen te vertegenwoordigen in een beroep ingesteld
in het kader van een gemeentelijke administratieve sanctie.
020

Aankoop werktuigdrager (holder) - bestek 214/21

Het college gunt bovengenoemde opdracht aan Palmaers tuin en park uit Bilzen.
021

Dienst milieu - maaien van wegbermen e.a. op afroep – besteknummer 59/21: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de economisch meest voordelige offerte (op
basis van de prijs) en na onderhandeling, zijnde Henssen b.v. uit Schinnen.
022

Leveren en plaatsen van een fietsenstalling op het Jazz Bilzenplein – besteknummer
207/21: Goedkeuring gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de enige inschrijver, zijnde FE2 uit Bilzen.
023

Ontgraving begraafplaats Bilzen Centrum - bestek ID2397: goedkeuring lastenboek en
gunningswijze

Punt wordt doorverwezen naar de gemeenteraad
024

Limburg.net – Algemene Vergadering op woensdag 23 juni 2021

Punt wordt doorverwezen naar de gemeenteraad

