ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
21/06/2021
LIJST VAN BESLUITEN
________________________________________________________________________________
AGENDA:
001

EthiasCo - Algemene Vergadering

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
002

Marktraadpleging tot vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op de pastorij te
Beverst, Beverststraat 4: toewijzing project aan kandidaat en goedkeuring
overeenkomst

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
003

Goedkeuring verbintenissen en betalingsbevelen

Het college keurt de voorliggende lijst van verbintenissen en betalingsbevelen goed.
004

Goedkeuring bestelbonnen volgens de vereenvoudigde procedure voor opdrachten
van maximum € 30.000,00 exclusief btw

Het college keurt de voorliggende bestelbonnen goed.
005

Kunstkoepel Academie voor Beeld: kennisgeving en goedkeuring
eindejaarsactiviteiten schooljaar 2020 -2021

Het college neemt kennis en verleent goedkeuring aan de organisatie van de eindejaarsactiviteiten
van het schooljaar 2020 - 2021.
006

Kunstkoepel Academie voor Beeld: vaste benoemingen

Het college gaat akkoord met volgende vaste benoemingen vanaf 1 juli 2021:
-

administratief medewerker voor 14/38 uren per week
leraar beeldatelier voor 20/20 lesuren per week
leraar beeldatelier voor 8/22 lesuren per week

007

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
vaststelling van de facultatieve verlofdagen tijdens het schooljaar 2021 – 2022

Het college neemt kennis van de vaststelling van de factultatieve verlofdagen voor het schooljaar
2021 - 2022.
008

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.
009

Van ambtswege afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgend dossier goed: 2021-1206.
010

Stad Bilzen/Voets: kennisname vonnis

Het college neemt kennis van het vonnis in de zaak Stad Bilzen/Voets.
011

Goedkeuring muziekactiviteit De Hut all day long op zaterdag 26 juni 2021 in Jaak
Vandersandenstraat 40

Het college verleent een toelating voor de muziekactiviteit De Hut all day long van de vereniging De
Hut op zaterdag 26 juni 2021 in open lucht aan taverne het Boelhof.
012

Vaststelling politiereglement op het verkeer tgv kermis in Martenslinde op 26 en
27 juni 2021

Het college stelt het politiereglement op het verkeer tgv de kermis in Martenslinde op 26 en 27 juni
2021 vast.
013

SBS Mopertingen - nieuwbouw schoolgebouw en speelplaats & verbouwingswerken
aan de bestaande school – besteknummer 226/17: goedkeuring definitieve oplevering

Het college verleent goedkeuring aan de definitieve oplevering van bovengenoemde opdracht.
014

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 24

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 24.
015

Dossiers urbanisatie - SC 21/06/2021

De dossiers urbanisatie worden goedgekeurd.
016

Kunstkoepel Academie voor Beeld: lesuur schoolbestuur 2021 - 2022

Het college neemt kennis en verklaart zich akkoord om 1 lesuur schoolbestuur in de vierde graad en
specialisatie toe te kennen.

017

Plaatsen van 2 bloembakken door BVBA Beila op het openbaar domein, Klokkeplein

Het college geeft goedkeuring aan BVBA Beila voor het plaatsen van 2 bloembakken in cortenstaal
op het Klokkeplein
018

Bilzen Feest 2021

Het college gaat akkoord gaan met de organisatie van Bilzen Feest 2021.
019

Verwijdering plakpalen/zuilen en vervanging door afficheportieken

Het college gaat akkoord met het verwijderen van de plakpalen/zuilen en het vervangen hiervan
door afficheportieken.
020

Toelagen jeugdlokalen 2021

Het college keurt de voorgestelde toelagen voor jeugdlokalen voor 2021 goed en bekrachtigt de
gewijzigde samenstelling van de werkgroep lokalen.
021

Aanstelling architect renovatiewerken de Haajf - bestek 218/21: goedkeuring
lastenboek, gunningswijze en lijst uit te nodigen dienstverleners

Het college verleent goedkeuring aan het lastenboek, de gunningswijze en lijst van uit te nodigen
leveranciers van bovengenoemd bestek.
022

Aanstelling architect verbouwing pastorij tot kinderopvang voor Domino Eigenbilzen besteknummer 219/21: goedkeuring lastenboek, gunningswijze en uit te nodigen
dienstverleners

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

Aankoop speeltoestellen site De Kimpel - bestek 210/21: gunning

Het college gunt bovengenoemde opdracht aan de economisch meest voordelige inschrijver op
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, zijnde Poludic.
024

Aanleg fietssnelweg Heesveld Oost, Spurkerweg en Eikerveldweg - bestek 3P-2061:
goedkeuring verrekening 2

Het college verleent goedkeuring aan verrekening 2 van bovengenoemde opdracht.
025

Openverklaring van de functie van jeugdwerker (graad Cv) bij wijze van aanwerving

Het college verklaart de functie van jeugdwerker (graad Cv) open bij wijze van aanwerving.

026

Openverklaring van de functie van administratief hoofdassistent overheidsopdrachten
(graad Dx) bij wijze van bevordering

Het college verklaart de functie van administratief hoofdassistent overheidsopdrachten (graad Dx)
open bij wijze van bevordering.
027

Bevordering van 2 technisch assistenten garage (graad Dv) naar de functie van
technisch hoofdassistent garage (graad Dx)

Het college gaat akkoord met de bevordering van 2 technisch assistenten garage van graad Dv naar
graad Dx, op basis van hun gunstig resultaat voor de selectieproeven.
028

Uren schoolbestuur schooljaar 2021-2022

Het college gaat akkoord met de organisatie van 24 uren betaald door het schoolbestuur.

