ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
04/08/2021.
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

Goedkeuring muziekactiviteit

Het college keurt volgende muziekactiviteiten goed:
004

‘Onze Lieve Vrouw ten hemel opneming – eucharistieviering' op zondag 15 augustus 2021
‘Buurtfeest Sunfest 2021’ op zaterdag 21 augustus 2021
Ter kennisgeving jaarverslag 2020 STEBO vzw

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2020 STEBO vzw.
005

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 30

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur – week 30.
006

Kermissen: Ondersteuning kermis Martenslinde 2021 - definitief

Het college van burgemeester en schepenen kent een definitieve toelage toe aan Parochiale
Werken Martenslinde voor de organisatie van activiteiten op 26 en 27 juni 2021 ter gelegenheid van
Martenslinde kermis.

007

Toelage middenstand Bilzen vzw Beleef Bilzen 2021

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een toelage voor 2021 uit te betalen
aan de vzw Middenstand Bilzen.
008

Goedkeuring kampvuur in het weiland achter de kasteelmolen van Zangerheide te
Munsterbilzen op zaterdag 14 augustus 2021

Het college geeft toelating om een kampvuur te organiseren ter gelegenheid van kamp op zaterdag
14 augustus 2021 in het weiland achter de kasteelmolen van Zangerheide te Munsterbilzen.
009

Huren van een alarm- en brandcentrale voor SBS Munsterbilzen met
onderhoudscontract : goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de overeenkomst met
Capta BVBA, Hasseltsestraat 8 te 3740 Bilzen voor het huren van een alarm- en brandcentrale
met onderhoudscontract.
010

Uitvoeren van bekabelingswerken op afroep - besteknummer 155/21 : goedkeuring
lastenboek, gunningswijze en lijst van uit te nodigen aannemers

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 155/21 en
de raming voor de opdracht “Uitvoeren van bekabelingswerken op afroep”, opgesteld door de
ontwerper, Simag Consult, Veldstraat 86 te 3500 Hasselt. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
011

Aankoop urnekelders en columbariumnissen met toebehoren op afroep besteknummer 156/21 : goedkeuring lastenboek en gunningswijze

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad
012

Aanleg wegenis en riolering in Broekem, Kampveldweg en Spoorstraat + aanleg
fietspaden Spurkerweg - Fase 1 - bestek GT-170550-61: goedkeuring lastenboek en
gunningswijze

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad
013

Leveren en plaatsen ballenvanger met omheining en afsluiting in betonplaten KWS
Schoonbeek - bestek 215/21: gunning

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Leveren en plaatsen ballenvanger
met omheining en afsluiting uit betonplaten KWS Schoonbeek” aan de firma met de enige offerte (op
basis van de prijs), zijnde Lenaers Afsluitingen, Henry Fordlaan 17 te 3600 Genk.

014

Aanstelling van een begeleidster buitenschoolse kinderopvang (graad Cv) in
contractueel deeltijds dienstverband voor een periode van bepaalde duur

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een begeleidster buitenschoolse kinderopvang.
015

Openverklaring van de functie van administratief hoofdmedewerker financiële dienst
(graad Cx) bij wijze van bevordering

De functie van administratief hoofdmedewerker financiële dienst (graad Cx) wordt openverklaard bij
wijze van bevordering.
016

Openverklaring van de functie deskundige financiën (graad Bv) in contractueel
dienstverband bij wijze van aanwerving

De functie van deskundige financiën (niveau B – basisgraad Bv) wordt openverklaard bij wijze van
aanwerving.
017

Registratie tweede verblijf en schrapping van de leegstandsinventaris
Steenbeemdlaan 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de woning gelegen te Bilzen,
Steenbeemdlaan 2 op te nemen als tweede verblijf vanaf 1 januari 2021.
018

Schrapping uit het register verwaarloosde gebouwen en/of woningen voor de woning
gelegen te Bilzen, Pleinstraat 15

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de woning gelegen te Bilzen,
Pleinstraat 15 te schrappen uit het register van verwaarloosde gebouwen en/of woningen op datum
van 9 juli 2021.
019

Deelbestelling 08/2021 : verkeersgeleiders Eikenlaan

De deelbestelling 08/2021 met als onderwerp ‘Verkeersgeleiders Eikenlaan’ wordt in het kader van
de bestaande raamovereenkomst bij Jackri bvba geplaatst.
020

Deelbestelling 09/2021 : herinrichting kruispunt Cuvelierstraat

De deelbestelling 09/2021 met als onderwerp ‘Herinrichting kruispunt Cuvelierstraat’ wordt in het
kader van de bestaande raamovereenkomst bij Jackri bvba geplaatst.
021

Opheffing onbewoonbaarheid Zavelstraat 3 bus 4

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het besluit tot onbewoonbaarheid voor de
woning gelegen te Bilzen, Zavelstraat 3 bus 4, afdeling 3, sectie A, nummer 628C op te heffen op
datum van 29 juni 2021.

022

Aanstelling van een tijdelijk waarnemend schooldirecteur stedelijk basisonderwijs
(schaal 879)

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een waarnemend schooldirecteur stedelijk
basisonderwijs.
023

Aanstelling van een technisch assistent groendienst (graad Dv) in contractueel
voltijds dienstverband ter vervanging en voor de duur van het ziekteverlof van een
technisch assistent

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een technisch assistent groendienst.

