ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
07/06/2021
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 van 3 leerkrachten wegens
ziekte van leerkracht

Het college gaat akkoord om vanaf 28 mei 2021 tijdelijk 3 leerkrachten 2° graad aan te stellen met
respectievelijk een prestatie van 10/22 + 6/22 + 2/22 lestijden per week gedurende de afwezigheid
van een leerkracht.
004

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: tijdelijke aanstelling van een directeur in
een bevorderingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een directeur in een bevorderingsambt.
005

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

Het college stelt de staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot de basisdienstenbelasting
voor het aanslagjaar 2020 voor een totaal bedrag van € 100,00 vast.
006

Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2020 - Interlokale Vereniging Plaatselijke
Groep Haspengouw

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

007

Goedkeuring kampvuren zomerkampen 2021

Het college geeft toestemming aan de residerende jeugdverenigingen van het Jeugdhuis
Schoonbeek, de Biberist, de Chirodroom en het Moorshof om een kampvuur te organiseren ter
gelegenheid van de afsluiting van het verblijf tijdens de vakantieperiode van 1 juli 2021 t.e.m.
31 augustus 2021.
008

Goedkeuring muziekactiviteit op Live bands + EK voetbal op 12 juni 2021 in de
Sporthalstraat 11

Het college geeft een toelating voor de muziekactiviteit Live Bands + EK voetbal op zaterdag 12 juni
2021 in de Sporthalstraat 11.
009

Theaterwandeling - vaststelling politiereglement op het verkeer te Schoonbeek op
26 en 27 juni 2021

Het college stelt het politiereglement op het verkeer tgv een Theaterwandeling te Schoonbeek op
26 en 27 juni 2021 vast.
010

Speelstraten – vaststelling politiereglementen op het verkeer

Het college stelt de volgende politiereglementen op het verkeer vast:
Speelstraat Processiestraat te Munsterbilzen van 1 juli 2021 t.e.m. 31 juli 2021.
Speelstraat Zonnelaan te Munsterbilzen van 5 juli 2021 t.e.m. 1 augustus 2021.
Speelstraat Kuilenweg te Eik van 5 juli 2021 t.e.m. 18 juli 2021.
Speelstraat Bosselaar te Rijkhoven van 12 juli 2021 t.e.m 6 augustus 2021.
Speelstraat Grittelbergstraat te Waltwilder van 19 juli 2021 t.e.m. 16 augustus 2021.
Speelstraat Mondeostraat te Beverst van 19 juli 2021 t.e.m. 15 augustus 2021.
Speelstraat Hoogbrugstraat te Eik van 26 juli 2021 t.e.m 22 augustus 2021.
Speelstraat Bovenstraat te Grote-Spouwen van 01 augustus 2021 t.e.m. 31 augustus 2021.
Speelstraat Weiland te Beverst van 2 augustus 2021 t.e.m. 30 augustus 2021.
Speelstraat Oude Heidestraat te Munsterbilzen van 5 augustus 2021 t.e.m. 30 augustus 2021.
011

Realisatie nieuw skatepark op site De Kimpel – besteknummer 217/20: Goedkeuring
voorlopige oplevering en vrijgave gedeeltelijke borgtocht

Het college keurt de voorlopige oplevering en de vrijgave van de helft van de borgtocht van
bovengenoemde opdracht goed.
012

Ter kennisgeving jaarverslag 2020 Kleine Landeigendom Tongeren

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2020 van sociale huisvestingsmaatschappij Kleine
Landeigendom Tongeren.
013

Afgifte werkvergunning Fluvius - Nieuwstraat - P/048270 - WV2021/379

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius voor projectnummer P/048270 en kenmerk
stad Bilzen WV2021/379.
Fluvius voorziet de aanleg van middenspanning (MS) ter hoogte van de Nieuwstraat te Bilzen.

014

Afgifte werkvergunning Fluvius - Eikaart - P/052388 - WV2021/380

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius voor projectnummer P/052388 en kenmerk
stad Bilzen WV2021/380.
Fluvius voorziet de aanleg van middenspanning voor een nieuwe particuliere cabine in de Eikaart te
Bilzen.
015

Afgifte werkvergunning Fluvius - verkaveling hoek Riemsterweg met de
Vliegenbergstraat - P/050805 - WV2021/381

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius System Operator cvba voor projectnummer
P/050805 en kenmerk stad Bilzen WV2021/381.
Fluvius voorziet de aanleg van het lagedruk gasnet, elektriciteit LS en kabeltelevisie DL-lijn ter
hoogte van de verkaveling op de hoek van de Riemsterweg met de Vliegenbergstraat te
Martenslinde.
016

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 22

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 22.
017

Dossiers urbanisatie - SC 7/06/2021

De dossiers urbanisatie worden goedgekeurd.
018

Aanvraag toelage historische studies voor het boek "vergeven wel, vergeten niet"

Het college gaat akkoord met de aanvraag toelage historische studies voor het boek “vergeven wel,
vergeten niet”. De aanvraag past binnen het reglement inzake subsidies voor historische studies.
019

Aanvraag toelating pop up zomerbar 'De Pastorij'

Het college gaat akkoord met de tijdelijke uitbating van de zomerbar De Pastorij.
020

Aanvraag afwijking verkeersreglement houdende het afsluiten van het centrum tijdens
de wekelijkse woensdagmarkt en de GAS-reglementering betreffende op- en afbreken
tijdens markten

Het college gaat akkoord met de aanvraag van vier marktkramers met specialisaties groenten en
fruit en bloemen en planten om vroeger dan 06.00 uur te starten met de opbouw van hun kraam
tijdens de wekelijkse woensdagmarkt, met name vanaf 5.30 uur.
021

Kermis: aanvraag ondersteuning ter bevordering van de kermis in Spurk 2021 principe

Het college geeft goedkeuring aan een principiële toelage van € 600,00 aan Vzw Comite Spurk voor
de organisatie van activiteiten ter gelegenheid van de kermis van 31 juli tot en met 2 augustus 2021.

022

Goedkeuring nieuwe locaties en klimaatbomen project 'Ruimte voor Bomen'

Het college gaat akkoord met de nieuwe locaties en bomensoorten in kader van het project 'Ruimte
voor Bomen’.
023

Subsidie voor het ontharden en vergroenen van voortuinen

Het college gaat akkoord met de subsidieaanvragen voor het ontharden en vergroenen van
voortuinen voor een totaal subsidiebedrag van € 640,45.
024

Goedkeuring subsidie dierenparkje

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
025

Werkingstoelage Regionaal Landschap Haspengouw Voeren 2021

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
026

Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking op afroep - bestek 76/18:
goedkeuring deelopdracht 40 'Ontgraving begraafplaats Bilzen centrum'

Het college verleent goedkeuring aan deelopdracht 40 ‘Ontgraving begraafplaats Bilzen centrum”
voor Buro Conform.
027

Aankoop ICT producten voor de stad Bilzen , het AGB stadsontwikkeling Bilzen en het
OCMW Bilzen' via de raamovereenkomsten van de opdrachtencentrales van de Stad
Brugge, de Vlaamse Overheid, SMALS vzw en V-ICT-OR - bestek 22/19: goedkeuring
werkwijze via Buy It Public

Het college verleent goedkeuring aan het gebruik van het Buy It Public als bestelplatform voor ICTproducten.
028

Leveren en plaatsen ballenvanger met omheining en afsluiting uit betonplaten KWS
Schoonbeek - bestek 215/21: goedkeuring lastenboek, gunningswijze en lijst uit te
nodigen leveranciers

Het college verleent goedkeuring aan het lastenboek, de gunningswijze en lijst van uit te nodigen
leveranciers van bovengenoemde opdracht.
029

Openverklaring van de functie van deskundige bibliotheek (graad Bv) bij wijze van
aanwerving

Het college verklaart de functie van deskundige bibliotheek (graad Bv) bij wijze van aanwerving
open.

030

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
administratief hoofdmedewerker LDC (graad Cx)

Het college beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
administratief hoofdmedewerker LDC (graad Cx).
031

Nominatieve aanstelling van de selectiecommissie voor de selectieprocedure van
deskundige klimaat (graad Bv)

Het college stelt de nominatieve aanstelling van de selectiecommissie voor de selectieprocedure
van deskundige klimaat (graad Bv) vast.
032

Verkoop lot 10 in verkaveling De Meere Weyen

Het college wijst cf. het toewijzingsreglement voor de verkoop van de bouwkavels in verkaveling De
Meere Weyen lot 10 (3a 60ca) toe aan de prijs van € 71.280.
033

Verkoop perceel grond te Bilzen, 11de afdeling Grote-Spouwen, sectie A nummer
54/H/6/P0000 en 54/P/5/P0000/deel: procedure tekoopstelling

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
034

Herinrichting Ridderstraat: goedkeuring ontwerp

Het college gaat akkoord met het voorgestelde ontwerp voor de herinrichting van de Ridderstraat.
035

Inrit Martenslindestraat 56

Het college gaat akkoord dat de eigenaar van perceel Martenslindestraat 56 de heraanleg van zijn
inrit door een eigen gekozen aannemer laat uitvoeren. Als stad kunnen we een deel van hun kosten
vergoeden, volgens ons voorziene budget.
036

Goedkeuring notulen zitting college van burgemeester en schepenen.

Het college verleent goedkeuring aan de voorliggende notulen van een aantal zittingen van het
schepencollege. Het betreft de zittingen van 1 maart 2021, 8 maart 2021, 15 maart 2021, 22 maart
2021, 29 maart 2021, 12 april 2021, 19 april 2021 en 26 april 2021.
037

Vaststellen jaarrekening 2020 Stad en ocmw, voor het deel van Stad Bilzen en
goedkeuren van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad van
maatschappelijk welzijn. Hierdoor wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht
definitief te zijn vastgesteld

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
038

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025, 3e herziening, MJPA 1e budgetwijziging 2021
van Stad en OCMW Bilzen

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

039

Uitbreiden terrassen tijdens EK-wedstrijden Belgische ploeg: vaststelling
politiereglement op het verkeer te Bilzen-centrum

Het college gaat akkoord met de uitbreiding van de terrassen in Bilzen-centrum tijdens de EKwedstrijden van de Belgische ploeg en stelt het politiereglement op het verkeer ter zake vast.

