ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
31/05/2021
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 te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: aanvraag tot
gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Het college neemt kennis van de aanvraag tot gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische
bijstand een leermeester niet-confessionele zedenleer.
004

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling
van een leermeester niet-confessionele zedenleer in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leermeester niet-confessionele
zedenleer in een wervingsambt.
005

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

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een onderwijzer in een wervingsambt.
006

Stedelijke basisschool Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling van
een leermeester lichamelijke opvoeding in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leermeester lichamelijke opvoeding in
een wervingsambt.

007

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: aanvraag tot halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Het college neemt kennis van de aanvraag tot halftijdse loopbaanonderbreking voor medische
bijstand van een vastbenoemd kleuteronderwijzer.
008

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: tijdelijke aanstelling van een
kleuteronderwijzer in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer in een
wervingsambt.
009

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: tijdelijke aanstelling van een
kleuteronderwijzer in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer in een
wervingsambt.
010

Van ambtswege afvoeringen uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgende dossiers goed:
- 2021-936
- 2021-1141
- 2021-1142
011

Politiereglement op het verkeer tgv Dag van de Fiets te Schoonbeek op 2 juni 2021

Het college stelt het politiereglement op het verkeer tgv de Dag van de Fiets te Schoonbeek op
2 juni 2021 vast.
012

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 21

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 21.
013

Dossiers urbanisatie - SC 31/05/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd.
014

Kunstkoepel Academie voor Beeld: vacantverklaring vacante uren op 15 mei 2021

Het college verklaart een aantal betrekkingen, met het oog op een vaste benoeming op 1 juli 2021,
vacant.

015

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier met betrekking tot de belasting op de
meldingen en aanvragen bedoeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning

Het college stelt het kohier met betrekking tot de belasting op de meldingen en aanvragen bedoeld
in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning - aanslagjaar 2020 - vast en
verklaaert het uitvoerbaar voor een bedrag van € 319,00.
016

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de belasting op de inname
van het openbaar domein

Het college stelt het kohier betreffende de belasting op de inname van het openbaar domein aanslagjaar 2020 - vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 2.921,60.
017

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier met betrekking tot de belasting gevestigd
op de woningen en gebouwen die, gedurende minstens twaalf opeenvolgende
maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen
en gebouwen

Het college stelt het kohier met betrekking tot de belasting gevestigd op de woningen en gebouwen
die, gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk
register van verwaarloosde woningen en gebouwen - aanslagjaar 2020 - vast en verklaart het
uitvoerbaar voor een bedrag van € 14.400,00.
018

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - aanslagjaar 2020 - betreffende de
belasting op de leegstaande woningen en gebouwen

Het college stelt het kohier betreffende de belasting op de leegstaande woningen en gebouwen aanslagjaar 2020 - vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 97.200,00.
019

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring ambtshalve kohier - aanslagjaar 2019 - met
betrekking tot de belasting op de leegstaande woningen en gebouwen

Het college stelt het ambtshalve kohier - aanslagjaar 2019 - met betrekking tot de belasting op de
leegstaande woningen en gebouwen vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van
€ 53.900,00.
020

Leurhandel: aanvraag verlenging standplaats privé domein - Beverst 2021

Het college geeft toestemming voor het plaatsen van een frituur op privé domein in Beverst,
Beverststraat 67. Dit voor de periode van 3 juni tot en met 6 juni 2021, telkens van 16 tot 22 uur
021

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

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 door de
adviescommissie aangepaste verslag van nazicht van de kandidaatstellingen goed.

022

Aankoop vergadertool aansluitend op bestuur van Corsa – besteknummer 153/21:
goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen leveranciers

Het college keurt het lastenboek, de gunningswijze en lijst van uit te nodigen leveranciers van
bovengenoemde opdracht goed.
023

Heraanleg Jazz Bilzenplein fase 2 – besteknummer ID 2245: goedkeuring
aanvangsdatum

Het college keurt de aanvangsdatum van bovengenoemde opdracht goed.
024

Afsluiten selectieprocedure medewerker poetsdienst (graad Ev) zonder geschikte
kandidaten

Het college gaat akkoord met het afsluiten van de selectieprocedure medewerker poetsdienst (graad
Ev) zonder geschikte kandidaten.
025

Toekenning van een avenant aan de arbeidsovereenkomst van de cultuurbeleidscoördinator

Het college keurt een avenant goed aan de arbeidsovereenkomst van de cultuurbeleidscoördinator
voor een arbeidsprestatie van 2/38.
026

Mutatie van een personeelslid naar de functie van coördinator toeristisch onthaal
(graad Bv)

Het college gaat akkoord met de mutatie van een personeelslid naar de functie van coördinator
toeristisch onthaal (graad Bv).
027

Mutatie van een administratief hoofdmedewerker (niveau C – bevorderingsgraad CxV)
naar het Sociaal Huis

Het college gaat akkoord met de mutatie van een administratief hoofdmedewerker (niveau C –
bevorderingsgraad CxV) naar het Sociaal Huis.
028

Openverklaring van de functie van administratief medewerker burgerzaken (graad Cv)
bij wijze van aanwerving

Het college gaat akkoord met de openverklaring van de functie van administratief medewerker
burgerzaken (graad Cv) bij wijze van aanwerving.
029

Openverklaring van 3 functies van vertrouwenspersoon, in de vorm van bijkomende
opdrachten (aanvulling op bestaande takenpakketten)

Het college gaat akkoord met de openverklaring van 3 functies van vertrouwenspersoon, in de vorm
van bijkomende opdrachten (aanvulling op bestaande takenpakketten).

030

Aanstelling van een technisch assistent Bilzen Mysteries / cultuur (graad Cv) in
contractueel voltijds dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een technisch assistent Bilzen Mysteries / cultuur
(graad Cv) in contractueel voltijds dienstverband voor een periode van onbepaalde duur.
031

Nominatieve aanstelling van de selectiecommissie voor de functie van expert
gebouwentechnieken (graad Av)

Het college stelt de nominatieve aanstelling van de selectiecommissie voor de functie van expert
gebouwentechnieken (graad Av) vast.
032

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.
033

Verkoop lot 20 in verkaveling De Meere Weyen

Het college wijst cf. het toewijzingsreglement voor de verkoop van de bouwkavels in verkaveling De
Meere Weyen lot 20 (3a 68ca) toe.

