ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
05/07/2021
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 verlof voor het opnemen van een
tijdelijke andere opdracht

Het college keurt het verlof voor het opnemen van een tijdelijke andere opdracht van een leerkracht
goed.
004

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

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van korte duur van een onderwijzer in een
wervingsambt.
005

Kennisgeving goedgekeurd Natuurbeheerplan type 3 “Bermen Albertkanaal”

Het college neemt kennis van het goedgekeurd Natuurbeheerplan type 3 “Bermen Albertkanaal”
Dit Natuurbeheerplan werd goedgekeurd door de Vlaamse Overheid, Agentschap Natuur en Bos.
006

Vaststelling politiereglementen op het verkeer

Het college stelt volgende politiereglementen op het verkeer vast:
- Bilzen Feest op 9, 10 en 11 juli 2021 te Bilzen-centrum
- Kermis in Bilzen-centrum van 17 juli 2021 tem 21 juli 2021

007

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 26

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 26.
008

Dossiers urbanisatie - SC 5/07/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd.
009

Stedelijke basisscholen Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
goedkeuring schoolreglement 2021-2022

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
010

Subsidie podiumkansen Stijn Brepoels (plaatsen van 2 Bilzerse bands) en Michiel
Ritzen (opname geluidsdrager)

Het college kent een toelage toe conform het advies van de cultuurdienst voor een bedrag van € 250
aan Michiel Ritzen en € 250 aan Stijn Brepoels.
011

Kermisplan Bilzen centrum juli 2021

Het college gaat akkoord met het voorliggend kermisplan voor de kermis van 17 tot met 21 juli 2021.
012

Aanstelling notaris verlijden verkoopakten bedrijventerrein Spelver III

Het college stelt een notaris aan voor het verlijden van de resterende verkoopakten voor de loten
binnen bedrijventerrein Spelver III.
013

Ontmoetingscentrum 't Jonckholt te Hoelbeek: goedkeuring addendum tot verlenging
handelshuur

Het college keurt het addendum tot verlenging van de handelshuurovereenkomst met BVBA
Onderneming Panis, betreffende ontmoetingscentrum 't Jonckholt te Hoelbeek, goed.
014

Gebruiksovereenkomst betreffende openbaar domein te Munsterbilzen,
Grootbeemdstraat: goedkeuring verlenging overeenkomst kosteloos gebruik
openbaar domein

Het college gaat akkoord met de verlenging van het kosteloze gebruiksrecht voor een nieuwe
periode van 9 jaar, op een perceel openbaar domein gelegen te Bilzen, 3de afdeling Munsterbilzen,
aan de Grootbeemdstraat, met een oppervlakte van 17ca.
015

Goedkeuring gebruiksovereenkomst perceel achterliggende grond verkaveling
Bivelenhof

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

016

Merkenstrategie Karakters

Het college gaat akkoord met een vernieuwde merkenstrategie op basis van een positioneringsnota
van communicatiebureau Karakters, waarbij de huisstijl van de stad Bilzen verfijnd wordt.
017

Goedkeuring onthardingsvoorstel

Het college gaat akkoord met het onthardingsvoorstel.
018

Goedkeuring kampvuur kampweide Grote Heide 9 – 17 juli 2021

Het college geeft toestemming aan de residerende jeugdvereniging ‘FOS De Beverst van Langdorp’
om een kampvuur te organiseren ter gelegenheid van de afsluiting van het verblijf op de kampweide
Grote Heide 9 te Eigenbilzen op zaterdag 17 juli 2021.
019

Bevordering van een administratief hoofdmedewerker LDC

Het college gaat akkoord met de bevordering van een personeelslid tot een administratief
hoofdmedewerker (niveau C - bevorderingsgraad Cx) LDC in een contract van onbepaalde duur.
020

Aanstelling van een technisch assistent wegen (graad DV) in contractueel voltijds
dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een technisch assistent wegen (graad DV) in
contractueel voltijds dienstverband voor een periode van onbepaalde duur.
021

Aanstelling van een begeleidster in de buitenschoolse kinderopvang (niveau C basisgraad Cv) halftijds, in een vervangingsovereenkomst

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een begeleidster in de buitenschoolse
kinderopvang (niveau C - basisgraad Cv) halftijds, in een vervangingsovereenkomst.
022

Tijdelijke bijkomende aanstelling van een poetsbeambte 1/2de (niveau E - basisgraad
Ev)

Het college gaat akkoord met de bijkomende tijdelijke aanstelling van een poetsbeambte 1/2de in
contractueel verband.
023

Verlenging aanstelling van een technisch assistent (niveau D - basisgraad Dv) in een
voltijds contract van bepaalde duur

Het college gaat akkoord met de verlenging van de aanstelling van een technisch assistent mobiliteit
(niveau D – basisgraad Dv) in contractueel voltijds dienstverband voor bepaalde duur.
024

Samenstelling van de wervingsreserve voor de functie van administratief medewerker
personeelsdienst (graad Cv)

Het college stelt de wervingsreserve samen voor de functie van administratief medewerker
personeelsdienst (graad Cv).

