VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 13/09/2021
AANWEZIG:
Johan Sauwens (burgemeester), Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet
Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers (schepenen), Kristien Schoofs (algemeen directeur)
001

Goedkeuring verbintenissen en betalingsbevelen.

Het college keurt de voorliggende 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 volgens de vereenvoudigde procedure voor
opdrachten van maximum € 30.000,00 exclusief btw goed.

003

Van ambtswege afvoering uit de bevolkingsregisters: 2021-1963

Het college gaat akkoord om een persoon af te voeren uit de bevolkingsregisters.

004

Goedkeuring muziekactiviteit 'Post Corona' op zaterdag 18 september 2021 in
jeugdcentrum de Bilding

Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit 'Post Corona' georganiseerd door Jong VLD
Bilzen op zaterdag 18 september 2021 in jeugdcentrum de Bilding, Eikenlaan 33 te Bilzen.

005

Politiereglement op het verkeer tgv Kunst op de markt te Bilzen op 19 september 2021

Het college stelt het politiereglement op het verkeer tgv Kunst op de markt te Bilzen op 19
september 2021 vast.

006

Horneland Rally 2021 - toelating van de doortocht op vrijdag 12 november 2021 op het
grondgebied van Bilzen

Het college verleent toelating aan de Horneland Rally voor de doortocht op Bilzers grondgebied op
12 november 2021.

007

Heraanleg kruispunt Hoefsmidstraat - bestek 3P-ID2348: goedkeuring aanvangsbevel

De aanvangsdatum van de opdracht “Heraanleg kruispunt Hoefsmidstraat ” wordt vastgesteld op 11
oktober 2021. De aannemer moet de opdracht voltooien binnen een termijn van 40 werkdagen.
008

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 36

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 36.

009

Dossiers urbanisatie - sc 13/09/2021

De dossiers urbanisatie worden goedgekeurd.

010

Bezwaarschrift leegstandsbelasting dj. 2019, artikel 23

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.

011

Bezwaarschrift belasting op leegstaande woningen dj. 2020, artikel 38 tp. Spurk 7

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.

012

Bezwaarschrift afvalbelasting dj 2021, artikel 97

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.

013

Bezwaarschrift afvalbelasting dj. 2020, artikel 11559

Het college verklaart het bezwaarschrift ongegrond.

014

Bezwaarschrift afvalbelasting dj. 2021, artikel 1447

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.

015

Bezwaarschrift afvalbelasting dj. 2021, artikel 5222

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.

016

Bezwaarschrift afvalbelasting dj. 2021, artikel 8937

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.

017

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2018, artikel 3311 en dj. 2019, artikel 3365

Het college verklaart het bezwaarschrift van dj. 2018 niet ontvankelijk wegens laattijdigheid.
Voor dj. 2019 wordt het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond verklaard.

018

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2019, artikel 14351

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
019

Aanvraag projectsubsidie Soroptimist International Club Hasselt benefietconcert YAR
– Bilzen

Het college van burgemeester en schepenen kent de toelage toe conform het advies van de
cultuurdienst aan Soroptimist International Club Hasselt voor de organisatie van het benefietconcert
van Lisa Del Bo t.v.v. YAR Bilzen.

020

Markten: Overgave standplaats

Het college gaat akkoord met een wijziging product voor de standplaats van cosmetica en
verzorgingsproducten naar voeding.

021

Kermissen: ondersteuning kermis Hoelbeek 2021 - principe

Het college van burgemeester en schepenen kent een principiële toelage van € 400,00 toe aan
Kermiscomité Hoelbeek kermis voor de organisatie van activiteiten op 17, 18 en 19 september 2021
ter gelegenheid van Hoelbeek kermis.

022

Goedkeuring concept netwerkevent 'Bilzen Onderneemt' 2021

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitwerking van ‘Bilzen
Onderneemt’ zoals hierboven omschreven.
023

Goedkeuring doorverkoop bedrijfshal 8, bedrijvencentrum Eikaart, Wage

Het college keurt de doorverkoop van bedrijfshal 8 van bedrijvencentrum Eikaart door Wage aan
Long Island Design Company BV goed.

024

Opmaak certificaten tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen: aanstelling
notaris

Het college stelt notariskantoor Vangronsveld en Vranken te Eigenbilzen aan voor het verlijden van
de certificaten van doorhaling.

025

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: goedkeuring verslag van nazicht kandidaatstellingen en toewijzing van
het project

Het college keurt het verslag van nazicht van de kandidaatstellingen opgemaakt door de
adviescommissie op 1 september 2021 goed en wijst het project toe aan Celli-Vanbael onder de
voorwaarden zoals gesteld in de ingediende kandidatuurstelling, onder voorbehoud van goedkeuring
door de gemeenteraad.

026

Aanvaarding gratis grondafstand: zone voor openbare wegenis te Bilzen, 2de afd.
Beverst sectie C nr. 420/T P0000

Punt wordt doorverwezen naar de gemeenteraad
027

Organisatie rijvaardigheidscursus 2021 in samenwerking met Riemst & Hoeselt

Het college gaat akkoord met het gewijzigd concept van de rijvaardigheidscursus 2021.

028

Goedkeuring steun Landschapspark Haspengouw

Het college gaat akkoord met de steun ten aanzien van de kandidatuur van Haspengouw voor de
oprichting en erkenning als Landschapspark.

029

Ontwerp en leveren van een toeristische brochure en e-zine voor 2022 en 2023 bestek 67/22: goedkeuring lastenboek, gunningswijze en lijst uit te nodigen
leveranciers

Het college verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 67/22 en de raming voor de opdracht
“Ontwerp en leveren van een toeristische brochure en e-zine voor 2022 en 2023”, opgesteld door de
dienst overheidsopdrachten. 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.
030

Leningen ter financiering van investeringen – besteknummer 157/21: goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Het college verleent goedkeuring aan het bestek en de raming voor de opdracht “Leningen ter
financiering van investeringen”, opgesteld door de dienst . 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.

031

Herconditionering stadsarchief - bestek 216/20: gunning

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Herconditionering stadsarchief ” aan
de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde
Dépot d'histoires, Langstraat 76 te 3630 Maasmechelen.
032

Aanstelling architect verbouwing pastorij tot kinderopvang voor Domino Eigenbilzen bestek 219/21: gunning

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Aanstelling architect verbouwing
pastorij tot kinderopvang voor Domino Eigenbilzen” aan de economisch meest voordelige bieder (op
basis van de prijs), zijnde Samarchitecten bv vof, Korenstraat 7 te 3740 Bilzen.
033

Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking op afroep - bestek 76/18:
goedkeuring deelopdracht 41 'Aanleg riolering en wegenis in Rooi'

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan dienstverlener Buro Conform uit
Bilzen om deelopdracht 41: ‘Aanleg riolering en wegenis in Rooi’ uit te voeren.
034

Infrastructuurwerken Spelver III - bestek GT-180270-61: goedkeuring verrekening 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan verrekening 1 van de
opdracht “Infrastructuurwerken Spelver III”.
035

Toekenning dienstvrijstelling aan het stadspersoneel naar aanleiding van kermis
Bilzen-centrum

Het college beslist om 3u48 dienstvrijstelling te voorzien voor de personeelsleden die op woensdag
6 oktober 2021 (kermiswoensdag) in de namiddag aan het werk zijn en deelnemen aan de foordag.
036

Openverklaring van de functie van poetsbeambte (graad Ev - halftijds) bij wijze van
aanwerving

De functie van poetsbeambte (graad Ev) wordt openverklaard bij wijze van aanwerving.

037

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de
bevorderingsfunctie van administratief hoofdmedewerker financiële dienst (graad Cx)

De voorgestelde kandidaten voldoen aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voor
de functie van administratief hoofdmedewerker financiële dienst (graad Cx).

038

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
deskundige rekendienst/boekhouder (graad Bv)

Vier van de voorgestelde kandidaten voldoen aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voor
de functie van deskundige rekendienst/boekhouder (graad Bv). Twee kandidaten voldoen niet aan
de gestelde toelatingsvoorwaarden.
039

Intrekking beëindiging aanstelling en mutatie van een administratief assistent, 1/2de
(niveau D – basisgraad Dv) naar seniorencampus Demerhof om de functie van
logistieke huisvader/moeder in te vullen

Het college gaat akkoord met de intrekking van de beëindiging van de aanstelling van een
administratief assistent (niveau D – basisgraad Dv) en gaat akkoord met de mutatie naar
seniorencampus Demerhof om de functie van logistieke huisvader/moeder in te vullen.

040

Mutatie van een technisch assistent, 4/5de (niveau D – basisgraad Dv) naar
seniorencampus Demerhof om de functie van logistieke huisvader/moeder in te vullen

Het college gaat akkoord met de mutatie van een technisch assistent, 4/5de (niveau D - basisgraad
Dv) naar seniorencampus Demerhof om de functie van logistieke huisvader/moeder in te vullen.

041

Kennisgeving vrijwillig ontslag redder-lesgever

Het college neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een redder-lesgever.

042

Aanstelling van een redder-toezichter(graad Dv) in contractueel voltijds dienstverband
voor een periode van onbepaalde duur

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een redder/toezichter in contractueel voltijds
dienstverband voor een periode van onbepaalde duur.

043

Verlenging van de arbeidsovereenkomst van een begeleidster buitenschoolse
kinderopvang (graad Cv) voor onbepaalde duur

Het college gaat akkoord met de verlenging van de arbeidsovereenkomst van een begeleidster
buitenschoolse kinderopvang voor onbepaalde duur.

044

Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring woning gelegen te Bilzen, Waterstraat 81 bus
1

Het college verklaart de woning gelegen te Bilzen, Waterstraat 81 bus 1 ongeschikt en
onbewoonbaar.

045

Ter kennisgeving: vermoedenslijst verwaarloosde woningen en gebouwen 2021

Het college neemt kennis van de vermoedenslijst van verwaarloosde woningen en gebouwen 2021.

046

Ter kennisgeving: inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 2021

Het college neemt kennis van de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
toestand op 18 augustus 2021.

047

Goedkeuring deelbestelling 36/2021 – aanstelling Geotec met als onderwerp ‘Edelhof
schatting’

De deelbestelling 36/2021 met als onderwerp schatting Edelhof wordt in het kader van de bestaande
raamovereenkomst bij Geotec bvba geplaatst.
048

Goedkeuring deelbestelling 37/2021 – aanstelling Geotec met als onderwerp ‘opmeten
innemingen van het project wegen-en rioleringswerken Rooi A’

De deelbestelling 37/2021 met als onderwerp ‘opmeten innemingen Rooi A’ opmaken van een
opmetingsplan van de innemingen 9, 12 en 13 van Rooi plan A, in functie van wegen- en
rioleringswerken Rooi wordt in het kader van de bestaande raamovereenkomst bij Geotec bvba
geplaatst.
049

Verlenging goedkeuring muziekactiviteit 'Wiener Circus' van woensdag 15 september
2021 t.e.m. zondag 19 september 2021 in een tent op de Langeweg 19 te Bilzen

Het college verleent toelating voor de verlenging van de muziekactiviteit 'Wiener Circus'
georganiseerd door het Circus Wiener van woensdag 15 september 2021 t.e.m. zondag 19
september 2021 in een tent op het oude voetbalterrein, Langeweg 19 te Bilzen.
050

Verlenging Wiener Circus - Vaststelling van politiereglement op het verkeer te
Rijkhoven van 13 september t.e.m. 19 september 2021.

Het college stelt het politiereglement op het verkeer vast voor de verlenging van de opvoeringen
van het Wiener Circus te Rijkhoven.

