ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
27/08/2021.
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

Kunstkoepel Academie voor Beeld: tijdelijke aanstelling 2 leerkrachten derde graad in
vacante uren

Het college gaat akkoord om van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 twee leerkrachten derde graad
tijdelijk aan te stellen met een prestatie van 4/22 lestijden per week.
004

Kunstkoepel Academie voor Beeld: tijdelijke aanstelling leerkracht eerste en tweede
graad in vacante uren

Het college gaat akkoord om van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 een leerkracht eerste en
tweede graad tijdelijk aan te stellen met een prestatie van 6/22 lestijden per week.
005

Kunstkoepel Academie voor Beeld: tijdelijke aanstelling van 2 ICT-medewerkers

Het college gaat akkoord om van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022 twee ICT-medewerkers
tijdelijk aan te stellen.
006

Kunstkoepel Academie voor Beeld: tijdelijke aanstelling leerkracht eerste en tweede
graad in een vervangingscontract

Het college gaat akkoord om van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 een leerkracht eerste en
tweede graad tijdelijk aan te stellen voor 4/22 lesuren per week in een vervangingscontract.

007

Kunstkoepel Academie voor Beeld: gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5
wegens zorgkrediet

Het college gaat akkoord om de gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 van een leerkracht van
1 september 2021 tot 30 juni 2022 goed te keuren.
008

Kunstkoepel Academie voor Beeld: tijdelijke aanstelling leerkracht derde graad in
vervangingscontract

Het college gaat akkoord om van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 een leerkracht derde graad
tijdelijk aan te stellen met een prestatie van 4/22 lestijden per week in een vervangingscontract.
009

Kunstkoepel Academie voor Beeld: goedkeuring verlof voor verminderde prestaties
(VVP)

Het college gaat akkoord om het VVP (2/38 uren) van een administratief medewerker goed te
keuren.
010

Van ambtswege afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgend dossier goed: 2021-1546
011

Goedkeuring kampvuur Chiro Munsterbilzen op vrijdag 3 september 2021 aan de
lokalen van de Chirodroom

Het college geeft toestemming aan de Chiro Munsterbilzen om een kampvuur te organiseren ter
gelegenheid van de afsluiting van hun werkingsjaar aan de gebouwen van de Chirodroom op vrijdag
3 september 2021.
012

Goedkeuring muziekactiviteiten

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

So What summer bar georganiseerd door Chiro Bilzen op vrijdag 10 en zaterdag
11 september 2021 in open lucht en in de lokalen van het jeugdcentrum de Bilding, Eikenlaan 33
te Bilzen
A day in Scotland op zaterdag 11 september 2021 in Alden Biesen
Parasolparty georganiseerd door Chiro Bilzen op zondag 12 september 2021 in open lucht en in
de lokalen van het jeugdcentrum de Bilding, Eikenlaan 33 te Bilzen
Jazz Pop Bilzen georganiseerd door Gelo 1000 op zondag 12 september 2021 open lucht,
Meershoven 56 te Bilzen
Evenementen rondom Beneluxtour 2021 van donderdag 2 september 2021 t.e.m. zondag 5
september 2021 in een tent tegenover het Apostelhuis te Alden Biesen
Eburonenbal - terras van zondag 5 september 2021 t.e.m. zaterdag 11 september 2021 in open
lucht op het Michel Moorsplein 5 te Bilzen
Wiener Circus van zaterdag 4 september 2021 t.e.m. zondag 12 september 2021 in een tent op
de Langeweg 19 te Bilzen

013

Benefiet fietstocht Keulen-Zingem op 4 september 2021

Het college verleent toestemming aan de doortocht van de benefiet fietstocht Keulen- Zingem op
4 september 2021.
014

Vaststelling politiereglementen op te verkeer

Het college stelt volgende politiereglementen op het verkeer vast:
−
−
−
−
−
015

Straatbarbecue Korte Heidestraat te Munsterbilzen op 4 september 2021
Theaterwandeling Dorp op stap Martenslinde op 4 en 5 september 2021
Theaterwandeling Dorp op Stap Eik op 11 en 12 september 2021
Straat op kindermaat te Schoonbeek op 25 september 2021
Wiener Circus te Rijkhoven van 4 t/m 12 september 2021
Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 33+34

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 33+34.
016

Dossiers urbanisatie -SC 27/08/2021

De dossiers urbanisatie worden goedgekeurd, behalve dossiers OV 2021/049 en OV 2021/206
worden vergunning ipv weigering.
017

Kunstkoepel Academie voor Beeld: vaststelling tussenkomst niet gesubsidieerde uren
2021-2022 van de Academie Muziek en Theater

Het college gaat akkoord om tussen te komen in de niet gesubsidieerde uren van de academie.
018

Uitwerking ondersteuning organisatoren Covid Safe Ticket

Het college gaat akkoord met de voorgestelde ondersteuning aan organisatoren van evenementen
inzake het werken met het Covid Safe Ticket.
019

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, met bufferbekken, erosiebekken,
grachten, wadi’s en de aanleg van een nieuwe wegenis in Rooi te Bilzen: aanstelling
notaris.

Het college stelt een notaris aan voor het verlijden van de akten in het kader van het
rioleringsproject te Bilzen, Rooi.
020

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, met bufferbekken, erosiebekken,
grachten, wadi’s en de aanleg van een nieuwe wegenis in Rooi te Bilzen: goedkeuring
overeenkomsten deelplan 1/3 (Rooi C)

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

021

Subsidie voor het behouden van zwaluwkolonies 2021

Het college gaat akkoord om aan de 32 personen de gemeentelijke toelage voor het behoud van
zwaluwkolonies toe te kennen. Het gaat om 9 kleine kolonies, 8 middelgrote en 14 grote kolonies
voor een subsidiebedrag van € 1.980,00.
022

Subsidie voor buiten gebruik gestelde stookolietanks 2021

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van € 50 aan 9 personen die in 2021 hun stookolietank
buiten gebruik hebben gesteld conform de vigerende wetgeving (totaal = € 450,00).
023

Aanstellen ontwerper voor fase 2 (kasteelinrichting) en fase 3 (kasteeltuininrichting)
m.b.t. herbestemming Edelhof – besteknummer 211/21: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de economisch meest voordelige offerte (op
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Architectenbureau Michel JANSSEN uit
Tongeren.
024

Vergroening diverse begraafplaatsen grondgebied Bilzen - bestek 206/20:
goedkeuring verbreking opdracht van percelen 8 en 9

Het college verleent goedkeuring aan de verbreking van de opdracht voor wat betreft percelen 8 en
9.
025

Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking op afroep - bestek 76/18:
goedkeuring deelopdracht 42 'Aanleg van wegenis en riolering Broekem,
Kampveldweg en Spoorstraat + aanleg fietspaden Spurkerweg - fase 1'

Het college keurt bovengenoemde deelopdracht voor Buro Conform goed.
026

Kennisgeving van het vrijwillig ontslag van applicatiebeheerder

Het college neemt kennis dat een applicatiebeheerder, vrijwillig uit dienst zal treden na het
respecteren van de wettelijke opzegtermijn.
027

Openverklaring van de functie van applicatiebeheerder (niveau B – bevorderingsgraad
Bx) bij wijze van aanwerving

Het college gaat akkoord met de openverklaring van de functie van applicatiebeheerder (niveau B –
bevorderingsgraad Bx) bij wijze van aanwerving.
028

Openverklaring van de functie van deskundige vastgoed (niveau B - basisgraad Bv) bij
wijze van aanwerving

Het college gaat akkoord te gaan met de openverklaring van de functie van deskundige vastgoed
(niveau B – basisgraad Bv) bij wijze van aanwerving.

029

Aanstelling van een begeleidster in de buitenschoolse kinderopvang (niveau C) in een
halftijdse vervangingsovereenkomst

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een halftijdse begeleidster in de buitenschoolse
kinderopvang Domino ter vervanging van de afwezigheid van een begeleidster.
030

Verlenging aanstelling administratief medewerker vaccinatiecentrum

Het college gaat akkoord met de verlenging van de aanstelling van een voltijds administratief
medewerker met een contract van bepaalde duur.
031

Kennisgeving meerjarenplan kredietverschuiving stad en ocmw Bilzen MJPV2020_2025-2/3

Het college neemt kennis van de wijzigingen doorgevoerd in de meerjarenplan kredietverschuiving
stad en ocmw Bilzen MJPV-2020_2025-2/3.
032

Uitnodiging Algemene Vergadering van de VME De Commanderie

Het college duidt een afgevaardigde aan om de stad te vertegenwoordigen tijdens de Algemene
Vergadering van de Vereniging van mede-eigendom van De Commanderie die zal plaats vinden op
1 september 2021 om 17 uur.
033

Deelbestellingen

Het college keurt volgende deelbestellingen in het huidige onderhoudsdossier goed:
−
−
−
−
−
−
−

07/2021: heraanleg Leten 27
10/2021: parking Hasseltsepoort
11/2021: voorbereidingen asfaltwerken
12/2021: greppelherstel Scapulierstraat
13/2021: greppels Kannunik Nulensstraat
14/2021: zijwegje Eik 28
15/2021: toegangscontrole Schoonbeek

