ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
28/09/2021
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

Van ambtswege afvoeringen uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgende dossiers goed:
− 2021-1778
− 2021-2086
004

Kennisgeving proces verbaal in het kader van een milieumisdrijf

Het college neemt kennis van een proces-verbaal opgesteld door de toezichthouders van de
Mestbank in het kader van een milieumisdrijf, meer bepaald een overtreding op artikel 12§1 (DABM:
16.6.2§1) – Lozing of op een niet milieukundige verantwoorde manier opbrengen van meststoffen.
Deze vaststelling is een inbreuk op het Mestdecreet.
005

Kennisname advies startnota fietssnelweg F76

Het college neemt kennis te nemen van de startnota fietssnelweg F76.
006

Goedkeuring muziekactiviteit ‘Need for concrete tour – skatepark de Kimpel Bilzen’ op
zaterdag 2 oktober 2021 in open lucht aan het skatepark de Kimpel

Het college verleent een toelating voor de muziekactiviteit ‘Need for concrete tour – skatepark de
Kimpel Bilzen’ van de jeugddienst van de stad Bilzen op zaterdag 2 oktober 2021 in open lucht aan
het skatepark de Kimpel, Eikenlaan 25 te Bilzen.

007

Vaststelling politiereglementen op het verkeer

Het college stelt volgende politiereglementen op het verkeer vast:
- het skate-event te Bilzen op 2 oktober 2021;
- de Oktoberkermis op 3 en 4 oktober 2021;
- de Foordag te Bilzen op 6 oktober 2021;
- de Ster van Zuid-Limburg te Bilzen op 2 oktober 2021.
008

Advies Unieke verantwoordingsnota Hoppinpunten deelfietsen Vervoerregio Limburg

Het college neemt kennis van het advies inzake de Unieke Verantwoordingsnota van de
Hoppinpunten deelfietsen Vervoersregio Limburg.
009

Infrastructuurwerken Spelver III - bestek GT-180270-61: goedkeuring voorlopige
oplevering

Het college verleent goedkeuring aan de voorlopige oplevering van bovengenoemde opdracht.
010

Afgifte werkvergunning Fluvius System Operator cvba - Hoefaertweg - P/052563 WV2021/395

Het college levert een werkvergunning af te aan Fluvius System Operator cvba voor projectnummer
P/052563 en kenmerk stad Bilzen WV2021/395.
Fluvius voorziet netaanleg HFC (kabeltelevisie) ter hoogte van de Hoefaertweg te Eigenbilzen.
011

Afgifte werkvergunning Fluvius System Operator cvba - Plankenbergstraat - P/052826
- WV2021/396

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius System Operator cvba voor projectnummer
P/052826 en kenmerk stad Bilzen WV2021/396.
Fluvius voorziet de aanleg van elektriciteit LS om het net te versterken in de Plankenbergstraat in
Munsterbilzen.
012

Afgifte werkvergunning Fluvius System Operator cvba - Langstraat - P/052851 WV2021/397

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius System Operator cvba voor projectnummer
P/052851 en kenmerk stad Bilzen WV2021/397.
Fluvius voorziet de aanleg van elektriciteit LS om het net te versterken in de Langstraat te
Waltwilder.
013

Afgifte werkvergunning Fluvius System Operator cvba - Pasweg - P/053297 WV2021/398

Het college levert een werkvergunning af aan Fluvius System Operator cvba voor projectnummer
P/053297 en kenmerk stad Bilzen WV2021/398.
Fluvius voorziet de lokale uitbreiding van het lagedruk gasnet in de Pasweg te Bilzen.

014

Dossiers urbanisatie - sc 27/09/2021

De dossiers urbanisatie worden goedgekeurd, behalve dossier OV 2021/181 wordt uitgesteld.
015

Verkoop lot 11 in verkaveling De Meere Weyen

Het college wijst cfr. het toewijzingsreglement voor de verkoop van de bouwkavels in verkaveling De
Meere Weyen lot 11 (3a 60ca) toe aan de prijs van € 71.280.
016

Ruil tussen stad Bilzen en Kerkfabriek Sint-Quintinus i.v.m. parochiaal centrum aan de
Heesstraat 3c te Bilzen, 8ste afdeling Hees

Het college neemt kennis van het feit dat dit dossier werd toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad door de voorzitter.
017

Bezwaarschriften in het kader van de belasting op masten en pylonen: aanstelling
raadsman

Op 6 oktober 2020 werd de belasting op masten, pylonen en andere draagconstructies met een
hoogte van minimaal 15 meter boven het maaiveld vastgesteld door de gemeenteraad. Thans
worden we geconfronteerd met een aantal bezwaarschriften in het kader van dit belastingreglement.
Het college gaat akkoord om een raadsman aan te stellen voor de behandeling van deze geschillen,
gezien de complexiteit en de techniciteit van deze materie.
018

Herstel fietspad Zonnelaan - bestek ID2456: goedkeuring lastenboek, gunningswijze
en lijst uit te nodigen aannemers

Het college keurt het lastenboek, de gunningswijze en lijst van uit te nodigen aannemers van
bovengenoemde opdracht goed.
019

Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking op afroep - bestek 76/18:
goedkeuring deelopdracht 46 'Herstel fietspad Zonnelaan'

Het college verleent goedkeuring aan deelopdracht 46 'Herstel fietspad Zonnelaan' voor Buro
Conform.
020

Aanstelling architect renovatiewerken De Haajf - bestek 218/21: gunning

Het college gunt bovengenoemde opdracht aan de economisch meest voordelige bieder op basis
van de prijs en na onderhandeling, zijnde LVJ-architecten uit Munsterbilzen.
Raming: € 20.000,00 incl. btw
021

Aankoop vergadertool aansluitend op bestuur van Corsa - bestek 153/21: gunning

Het college gunt bovengenoemde opdracht aan de economisch meest voordelige inschrijver op
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, zijnde Notubiz Belgium.

022

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de
bevorderingsprocedures van administratief hoofdmedewerker personeelsdienst
(graad Cx) en financieel-administratief hoofdmedewerker toerisme (graad Cx)

Het college beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de
bevorderingsprocedures van administratief hoofdmedewerker personeelsdienst (graad Cx) en
financieel-administratief hoofdmedewerker toerisme (graad Cx).
023

Openverklaring van de functie jeugdprogrammator kinderen/tieners (graad Cv) in
contractueel voltijds dienstverband bij wijze van aanwerving

Het college verklaart de functie van jeugdprogrammator kinderen/tieners (graad Cv) in contractueel
voltijds dienstverband bij wijze van aanwerving open.
024

Aanstelling van een jeugdwerker (graad Cv) in contractueel voltijds dienstverband
voor een periode van onbepaalde duur

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een jeugdwerker (graad Cv) in contractueel voltijds
dienstverband voor een periode van onbepaalde duur.
025

Aanwijzing van een personeelslid in de bijkomende rol van interne vertrouwenspersoon

Het college gaat akkoord met de aanwijzing van een personeelslid in de bijkomende rol van interne
vertrouwenspersoon.
026

STAD Bilzen: opvolgingsrapportering 1ste semester 2021

Het college neemt kennis van het feit dat dit dossier werd toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad door de voorzitter.
027

Deelbestelling 01/2022: aanpassing Grotstraat

Het college geeft goedkeuring voor de deelbestelling met als onderwerp 'Aanpassing Grotstraat'.
028

Kunstkoepel Academie voor Beeld: goedkeuring gebruik lokalen Ganshof

Het college gaat akkoord om enkele lokalen van het Ganshof tijdelijk te laten gebruiken door de
Academie voor Beeld.
029

Aanstelling van een begeleidster in de buitenschoolse kinderopvang 1/2de (niveau Cbasisgraad Cv) met een vervangingsovereenkomst

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een begeleidster in de buitenschoolse
kinderopvang 1/2de (niveau C- basisgraad Cv) met een vervangingsovereenkomst.

