ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
20/09/2021
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

Markten: aanpassing overeenkomst

Het college gaat akkoord om vanaf 1 oktober 2021 een abonnement aan te passen.
004

Infrastructuurwerken De Kimpel - zone Tennis - bestek 170372: goedkeuring
voorlopige oplevering

Het college verleent goedkeuring aan de voorlopige oplevering van bovengenoemde opdracht.
005

Herinrichting N730 Tongersestraat - bestek 1M3D8G/14/27: goedkeuring definitieve
oplevering

Het college verleent goedkeuring aan de definitieve oplevering van bovengenoemd dossier.
006

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 37

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 37.
007

Dossiers urbanisatie - sc 20/09/2021

De dossiers urbanisatie worden goedgekeurd.

008

Aanvraag toelage podiumactiviteit Festa Italiana

Het college kent een toelage toe aan de Torenvrienden van Hees conform het advies van de
cultuurdienst.
009

Toelage podiumactiviteit Festa Italiana 2 We Two

Het college kent een toelage toe te kennen aan De Torenvrienden van Hees conform het advies van
de cultuurdienst.
010

Toelage podiumactiviteit Festa Italiana 3 Riddershow

Het college kent een toelage toe aan de Gezinsbond Hees conform het advies van de cultuurdienst.
011

Aanvraag projectsubsidie voor ‘De nacht van 16 op 17 augustus 1941 in Martenslinde’

Het college keurt een projectsubsidie goed voor de organisatie van het herdenkingsproject ‘De nacht
van 16 op 17 augustus 1941 in Martenslinde’.
012

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

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
013

Verkoop perceel grond te Bilzen, 11de afdeling Grote-Spouwen, sectie A nummer
54/H/6/P0000 en 54/P/5/P0000/deel: toewijzing aan de hoogste bieder

Het college wijst het perceel grond te Bilzen, 11de afdeling Grote-Spouwen, sectie A nummer
54/H/6/P0000 en 54/P/5/P0000/deel (94a 39ca), dat te koop werd aangeboden met toepassing van
de goedgekeurde tekoopstellingsprocedure, toe aan de hoogste bieder.
014

Intrekking beheersoverdracht bij Fluvius Limburg voor de activiteit Fluvius Center

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
015

Stad Bilzen/Invest Mobile: aanstelling raadsman

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een raadsman in het dossier Stad Bilzen/Invest
Mobile.
016

Markten: organisatie Foordag 2021

Het college gaat akkoord met het voorliggend concept en het budget dat voorzien wordt over de
verschillende posten.

017

Kermissen: organisatie Bilzen kermis oktober 2021

Het college gaat akkoord met het voorgestelde programma voor de kermis in Bilzen van 2 tot en met
6 oktober 2021.
018

Kermissen: ondersteuning kermis Spurk 2021 - definitief

Het college kent een definitieve toelage toe aan Vzw Comité Spurk voor de organisatie van
activiteiten van 31 juli tot en met 2 augustus 2021 ter gelegenheid van Spurk kermis.
019

Gedeeltelijke opheffing en aanpassing van voetweg 21 in het kader van de
omgevingsvergunning 2021/114 (OMV_2021039986) ingediend door de Kerkfabriek
Sint-Quintinus te Hees (VL-Bilzen)

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
020

Vaststelling toelagereglement voor het instandhouden van nestgelegenheden voor
huiszwaluwen, boerenzwaluwen en gierzwaluwen

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
021

Vaststelling toelagereglement voor de sanering van buiten gebruik gestelde
stookolietanks

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
022

Goedkeuring ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
023

Goedkeuring beheersovereenkomst Stad Bilzen/Elia m.b.t. landschapsbeheer

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
024

Verlenging van de bestaande overeenkomsten voor werken, leveringen en diensten en
de lijst van nieuwe af te sluiten overeenkomsten voor het dienstjaar 2022:
goedkeuring

Het college gaat over tot de goedkeuring van:
1. Lijst met de overeenkomsten die nog kunnen verlengd worden voor 2022
2. Lijst met de overeenkomsten die ten einde zijn en waarvoor een nieuwe overeenkomst in 2022
moet afgesloten worden.
025

Vernieuwing abonnement weerkundige dienst met MeteoGroup Belgium NV:
goedkeuring

Het college keurt het abonnement met de MeteoGroup Belgium nv voor de weerkundige dienst
goed.

026

Aankoop van urnekelders en columbariumnissen met toebehoren op afroep - bestek
156/21: goedkeuring lijst uit te nodigen leveranciers

Het college verleent goedkeuring aan de lijst van uit te nodigen leveranciers m.b.t. bovengenoemde
opdracht.
027

Openverklaring van de functie van transitiemanager (graad Av) bij wijze van
aanwerving

Het college verklaart de functie van transitiemanager (graad Av) open.
028

Bevordering van een administratief assistent overheidsopdrachten (graad Dv) naar de
functie van administratief hoofdassistent overheidsopdrachten (graad Dx)

Het college gaat akkoord met de bevordering van een administratief assistent overheidsopdrachten
(graad Dv) naar de functie van administratief hoofdassistent overheidsopdrachten (graad Dx).
029

Aanstelling van een expert gebouwentechnieken (graad Av) in contractueel voltijds
dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een expert gebouwentechnieken (graad Av) in
contractueel voltijds dienstverband voor een periode van onbepaalde duur.
030

Aanstelling van een deskundige bibliotheek (graad Bv) in contractueel voltijds
dienstverband

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een deskundige bibliotheek (graad Bv) in
contractueel voltijds dienstverband.
031

Afbakening werkingsgebieden voor de vorming van de toekomstige
woonmaatschappij

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
032

Principiële goedkeuring om een gedeelte van het magazijn gelegen te Bilzen,
Zeepstraat 17 ter beschikking te stellen aan de vzw Alden Biesen Zomeropera

Het college gaat principieel akkoord om een gedeelte van het magazijn gelegen te Bilzen,
Zeepstraat 17 kosteloos ter beschikking te stellen aan de vzw Alden Biesen Zomeropera. Er zal een
gebruiksovereenkomst tussen de stad en de vzw opgesteld worden.
033

Toelage Belisia SV voor opwaardering polyvalente ruimte

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
034

Najaarsprogramma toerisme Bilzen

Het college gaat akkoord met het najaarsprogramma 2021 van toerisme Bilzen.

035

Goedkeuring notulen gemeenteraad 7 september 2021

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
036

Verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad om de gemeenteraad samen te roepen
op 5 oktober 2021

Het college vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om de gemeenteraad samen te roepen op
dinsdag 5 oktober 2021 om 20u met het voorliggend voorstel van agendapunten.
Voorbereidende gemeenteraadscommissies:
GRC 1: woensdag 29/09 om 19u30
GRC 2 + 3: donderdag 30/09 om 19u00
037

Kerkfabriek Sint-Quintinus, Hees: aanpassing meerjarenplan

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
038

Kerkfabrieken: budgetten 2022

De budgetten 2022 van de volgende kerkfabrieken worden doorverwezen naar de gemeenteraad:
− KF Sint-Mauritius, Bilzen
− KF Sint-Gertrudis, Beverst
− KF OLV Tenhemelopneming, Munsterbilzen
− KF Sint-Ursula, Eigenbilzen
− KF Sint-Lambertus, Grote Spouwen
− KF Sint-Catharina, Mopertingen
− KF Sint-Aldegondis, Kleine Spouwen
− KF Sint-Remigius, Waltwilder
− KF OLV Geboorte, Rijkhoven
− KF Sint-Pieter, Rosmeer
− KF Sint-Quintinus, Hees
− KF Sint-Jozef, Heesveld
− KF H. Hart, Merem
− KF OLV Maagd der Armen, Schoonbeek
− KF Sint-Martinus, Martenslinde

