ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
06/09/2021
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

Vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot de
basisdienstenbelasting voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019

Het college stelt de staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot de basisdienstenbelasting
voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 voor een totaal bedrag van € 125,00 vast.
004

Goedkeuring muziekactiviteiten

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

Rommedom - openluchtspel in terrassfeer' van 17 september 2021 t.e.m. zondag 19 september
2021 op in open lucht op het Schoenaertsplein bij goed weer en in zaal Aurora, Hartenberg 8,
3740 Bilzen bij slecht weer
Hoelbeek kermis van 17 september 2021 t.e.m. 19 september 2021 in open lucht en in een tent
op de weide gelegen Hoelbeekstraat 104, 3740 Bilzen
Kermis Kleine Spouwen op 17,18,19 en 20 september 2021 in O.C. Amandus, Sint –
Aldegondisstraat 5, 3740 Bilzen
De hut in openlucht op vrijdag 25 september 2021 in taverne Boelhof, Jaak Vandersandenstraat
40, 3740 Bilzen
Kermis Waltwilder van zaterdag 25 september 2021 tot en met maandag 27 september 2021 in
open lucht bij het futsalwillerseetkaffeeke, Maastrichterstraat 181 te 3740 Bilzen
Boelhof feesten op zondag 26 september 2021 in taverne Boelhof, Jaak Vandersandenstraat 40,
3740 Bilzen

−

005

Fuif Vataal op zaterdag 16 oktober 2021 in zaal Chirodroom, Appelboomgaardstraat 6, 3740
Bilzen
Vaststelling politiereglementen op het verkeer

Het college stelt volgende politiereglementen op het verkeer vast:
− Hoelbeek kermis van 17 t/m 19 september 2021
− kermis te Kleine Spouwen van 16 t/m 21 september 2021
− kermis te Waltwilder op 25 en 26 september 2021
− buurtborrel in de Kapelstraat te Bilzen op 26 september 2021
006

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 35

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 35.
007

Dossiers urbanisatie - SC 6/09/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd.
008

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier (2) betreffende de belasting op de tweede
verblijven ongeacht het feit of ze al dan niet zijn ingeschreven in de kadastrale legger

Het college stelt het kohier (2) betreffende de belasting op de tweede verblijven ongeacht het feit of
ze al dan niet zijn ingeschreven in de kadastrale legger - aanslagjaar 2021 - vast en verklaart het
uitvoerbaar voor een bedrag van € 600,00.
009

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2019, artikel 1399

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
010

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2018, artikel 7351

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
011

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven dj. 2020, artikel 30, tp. Vlekkert 17 bus 1

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond.
012

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, dienstjaar 2020, artikel 17

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.
013

Bezwaarschrift belasting centrumversterkende bijdrage dj. 2019, artikel 17

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.

014

Kermissen: Ondersteuning kermis Kleine-Spouwen 2021 - principe

Het college gaat akkoord om een principiële toelage toe te kennen van € 200,00 aan Kermiscomité
Kleine Spouwen voor de organisatie van activiteiten van 17 tot en met 20 september 2021 ter
gelegenheid van de kermis in Kleine-Spouwen
015

Kermissen: Ondersteuning kermis Beverst 2021 - principe

Het college gaat akkoord om een principiële toelage van € 600,00 toe te kennen aan VZW Beverst
Heeft Het voor de organisatie van activiteiten op 28 augustus 2021 ter gelegenheid van Beverst
kermis.
016

Toelagedossiers Zomeropera en Fleuramour 2021

Het college gaat akkoord met een financiële ondersteuning ikv het stedelijke reglement ter
ondersteuning van evenementen met een promotionele waarde en regionale uitstraling aan:
de organisatie van de Zomeropera
- de organisatie van Fleuramour .
017

Goedkeuring onroerende financieringshuur tussen BV Group Souvereyns, NV ING
Lease Belgium en NV Souvereyns

Het college gaat akkoord met de onroerende financieringshuur, houdende vestiging van een
erfpachtrecht, hypotheek, hypothecair mandaat en huur tussen Group Souvereyns, ING Lease
Belgium en NV Souvereyns betreffende lot AD op bedrijventerrein De Kieleberg te Bilzen, 1ste afd.
sectie A nrs 86/A, 86/B en 2de afd., sectie B nrs. 279/A, 279/B en 279/C onder de voorwaarden
zoals vermeld in de ontwerpakten..
018

Creëren van extra vergaderruimte 1ste verdiep SAC - besteknummer 204/21 : gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de enige inschrijver en na onderhandeling,
zijnde nv Belisia uit Bilzen.
019

Herinrichting trouwzaal stadhuis – besteknummer 203/21: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de economisch meest voordelige offerte (op
basis van de prijs) en na onderhandeling, zijnde nv Belisia uit Bilzen.
020

Openverklaringen van functies

Het college gaat akkoord met de openverklaringen van de volgende functies:
-

redder-lesgever (graad Cv)
hoofdredder (graad Cx)
bevorderingsprocedure voor de functie van administratief hoofdmedewerker personeelsdienst
(graad Cx)
bevorderingsprocedure financieel-administratief hoofdmedewerker toerisme (graad Cx).

021

Aanstellingen

Het college gaat akkoord met volgende aanstelingen:
−
−
−

022

begeleidster buitenschoolse kinderopvang (graad Cv) in contractueel halftijds dienstverband
redder-lesgever (graad Cv) in contractueel voltijds dienstverband
administratief medewerker burgerzaken (niveau C - basisgraad Cv) in een voltijds contract van
onbepaalde duur
Intrekking kandidatuur begeleidster buitenschoolse kinderopvang

Het college neemt kennis van de intrekking van de kandidatuur van een begeleidster buitenschoolse
kinderopvang in een vervangingsovereenkomst.
023

Planning meerjarenplanaanpassing (MJPA) najaar 2021 voor het AGB, Stad en OCMW

Het college keurt de voorgestelde planning met betrekking tot de meerjarenplanaanpassing (MJPA)
goed.
024

Nieuw toeristisch onthaal te Alden Biesen

Het college gaat akkoord met de plannen voor het nieuwe toeristisch onthaal in Alden Biesen alsook
met de manier van werken.
025

Aankoop dynamisch parkeerbord

Het college gaat akkoord met de aankoop van een dynamisch parkeerbord type 3 (241x136cm) om
te plaatsen op het hoekperceel Meershoven/Spelverstraat.

