ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
27/07/2021
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

Van ambtswege afvoeringen uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgende dossiers goed:
- 2021-1279
- 2021-1426
- 2021-1468
- 2021-1545
- 2021-1547
004

Goedkeuring muziekactiviteiten

Het college keurt volgende muziekactiviteiten goed:
−
−
−
−
005

Pempkes Zomer 2021 op vrijdag 30 juli, zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus 2021
Spurk Kermis op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus 2021
Tour van Spaen op zondag 8 augustus 2021 in Sapstraat 27
Torenfeesten van Hees op zondag 15 augustus 2021
Vaststelling politiereglementen op het verkeer

Het college stelt volgende politiereglementen op het verkeer vast:
− Spurk kermis op 31 juli en 1 en 2 augustus 2021
− Maïsdoolhof te Waltwilder op zondag 1 augustus 2021
− Tour van Spaen in Spouwen op 8 augustus 2021

−
−
−
−
006

Torenfeesten op 14 en 15 augustus 2021
De Nacht van 16 op 17 augustus 1941 te Martenslinde op 21 augustus 2021
Triatlon te Eigenbilzen op 12 september 2021
Een theater wagenspel te Eigenbilzen op 17, 18 en 19 september 2021
Kennisgeving machtiging voor het kruisen van de Demer door Fluvius System
Operator cvba door de Provincie Limburg

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Limburg betreffende de
machtiging voor het kruisen van de Demer (nr. 3, cat. 2).
007

Kennisgeving machtiging voor het kruisen van de Wilderbeek door de Watergroep
cvba door de Provincie Limburg

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Limburg betreffende de
machtiging voor het kruisen van de Wilderbeek (nr. 132, cat. 2).
008

Kennisgeving machtiging voor het kruisen van de Winterbeek door Fluvius System
Operator cvba door de Provincie Limburg

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Limburg betreffende de
machtiging voor het kruisen van de Winterbeek (nr. 132, cat. 2).
009

Dienst milieu - maaien van wegbermen op afroep - bestek 59/17: goedkeuring
voorlopige oplevering

Het college keurt de voorlopige oplevering van bovengenoemde opdracht goed.
010

Afgifte werkvergunning Fluvius System Operator cvba - Hasseltsestraat, Sint
Lambertuslaan, en Nieuwstraat - P/052367 - WV2021/387

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius voor projectnummer P/052367 en kenmerk
stad Bilzen WV2021/387.
011

Afgifte werkvergunning Proximus - vooraanleg Bremakker - Spelver 2 - 89BILO-JMS
443568 - WV2021/388

Het college levert een werkvergunning af aan Proximus voor projectnummer 89BILO-JMS 443568
en kenmerk stad Bilzen WV2021/388.
012

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 28

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur – week 28.
013

Dossiers urbanisatie -SC 27/07/2021

De dossiers urbanisatie worden goedgekeurd.

014

Kennisgeving verslag commissie bedrijventerreinen 8 juli 2021

Het college neemt kennis van het verslag van de commissie bedrijventerreinen van 8 juli 2021.
015

Marktraadpleging tot vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op terreinen te
Bilzen, 10de afdeling Kleine-Spouwen voor de aanplanting en private exploitatie van
een wijngaard: aanstelling adviescommissie

Het college stelt in het kader van het marktraadplegingsdossier met het oog op het toekennen van
een zakelijk/persoonlijk recht op terreinen te Bilzen, 10de afdeling Kleine-Spouwen voor de
aanplanting en private exploitatie van een wijngaard, een adviescommissie samen ter beoordeling
van de kandidaturen.
016

Goedkeuring verlenging kosteloze bezettingsovereenkomst van NMBS-terreinen te
Bilzen, Zeepstraat

Het college gaat akkoord met de verlenging van overeenkomst tot kosteloze bezetting door de stad
Bilzen van terreinen, eigendom van NMBS, gelegen te Bilzen, Zeepstraat voor een periode van 4
jaar.
017

Toestemming gemeenteraad Bilzen inzake het zichtbaar gebruik van bodycams door
de politie

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
018

Advies aanvraag vijfjaarlijkse erkenning schietstand Schuttersgilde Sint-Amandus

Het college geeft gunstig advies betreffende de vijfjaarlijkse erkenning van de schietstand
Schuttersgilde Sint-Amandus Spouwen gelegen Bergweg door de provincie Limburg.
019

Vraag naar principiële goedkeuring voor de inzet van feestbussen met oudejaar

Het college geeft principiële goedkeuring om met oudejaar feestbussen in te zetten.
020

Advies op het ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer - verwijderen oversteekplaats thv kilometerpunt 13.600

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
021

Advies op het ministerieel besluit houdende de plaatsing van een nieuwe
oversteekplaats

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

022

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidatuur voor de
bevorderingsprocedure van administratief hoofdassistent overheidsopdrachten
(niveau D - bevorderingsgraad Dx)

Het college beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidatuur voor de bevorderingsprocedure
van administratief hoofdassistent overheidsopdrachten (niveau D - bevorderingsgraad Dx) .
023

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
jeugdwerker (graad Cv)

Het college beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
jeugdwerker (graad Cv).
024

Afsluiten van de selectieprocedure van een voltijds schooldirecteur stedelijk
basisonderwijs Bilzen (schaal 879) zonder geschikte kandidaten

Het college gaat akkoord met het afsluiten van de selectieprocedure van een voltijds schooldirecteur
stedelijk basisonderwijs Bilzen (schaal 879) zonder geschikte kandidaten.
025

Intrekking aanstelling van een begeleidster buitenschoolse kinderopvang Domino

Het college gaat akkoord om de aanstelling van begeleidster buitenschoolse kinderopvang in te
trekken.
026

Verlenging van de arbeidsovereenkomst van een administratief medewerker
bibliotheek (graad Cv) in contractueel halftijds dienstverband voor een periode van
2 maanden

Het college gaat akkoord om de arbeidsovereenkomst van een administratief medewerker
bibliotheek (graad Cv) in contractueel halftijds dienstverband voor een periode van 2 maanden te
verlengen.
027

Kwijting bestuurders na goedkeuring jaarrekening 2020 van het autonoom
gemeentebedrijf Bilzen

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
028

Ongeschiktverklaring woningen gelegen te Bilzen, Omstraat 4A en Omstraat 4A bus 1

Het college verklaart de woningen gelegen te Bilzen, Omstraat 4A en Omstraat 4A bus 1, afd. 1,
sectie M , nr. 518 E, ongeschikt.
029

Goedkeuring offerte van Fluvius System Operator cvba voor het ondergronds brengen
van bovengrondse netten in een deel van de Bosstraat, Steegstraat en Daalstraat project P/052988 - kenmerk stad Bilzen WV2021/386

Het college gaat akkoord met het ondergronds brengen van bovengrondse netten in een deel van de
Bosstraat, Steegstraat en Daalstraat te Rosmeer - projectnummer P/052988 en kenmerk stad Bilzen
WV2021/386 en de daaraan verbonden kosten.

030

Goedkeuring notulen zittingen 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 3 mei 2021, 10 mei 2021, 17 mei 2021, 21 mei 2021,
31 mei 2021, 7 juni 2021, 14 juni 2021, 21 juni 2021 en 28 juni 2021.
031

Kennisname programma Tureluurs

Het college neemt kennis van het programma Tureluurs van 1 t/m 8 augustus 2021.

