ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
04/10/2021
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: goedkeuring tijdelijke andere opdracht(TAO) en
afwezigheid verminderde prestaties (AVP)

Het college gaat akkoord met de tijdelijke andere opdracht (TAO) en afwezigheid verminderde
prestaties (AVP) van een leraar Keramiek.
004

Kunstkoepel Academie voor Beeld: tijdelijke aanstelling van een leraar ter vervanging
wegens TAO en AVP

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling vanaf 4 oktober 2021 van een leerkracht
Keramiek met een prestatie van 8/20 lestijden per week gedurende de afwezigheid van een leraar.
005

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: aanvraag verlof voor
verminderde prestaties met een afwijkend volume

Het college neemt kennis van de aanvraag verlof voor verminderde prestaties met afwijkend volume
van een kleuteronderwijzeres.
006

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: aanvraag afwezigheid
voor verminderde prestaties

Het college neemt kennis van de aanvraag afwezigheid voor verminderde prestaties van een
onderwijzer.

007

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling
van twee onderwijzers in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van twee onderwijzers in een wervingsambt.
008

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling
van een onderwijzer en administratief medewerker in een wervingsambt

Het college gaan akkoord met de tijdelijke aanstelling van een onderwijzer en administratief
medewerker in een wervingsambt.
009

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: kennisname van
reaffectatie + tijdelijke aanstelling van een onderwijzer in een wervingsambt

Het college neemt kennis van de reaffectatie en gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een
onderwijzer in een wervingsambt.
010

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling
van een onderwijzer en zorgcoördinator in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een onderwijzer en zorgcoördinator in een
wervingsambt.
011

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling
in het lerarenplatform van een onderwijzer in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling in het lerarenplatform van een onderwijzer in
een wervingsambt.
012

Stedelijke basisschool Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: tijdelijke aanstelling van
korte duur van twee onderwijzers in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van korte duur van twee onderwijzers in een
wervingsambt.
013

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
tijdelijke aanstelling van twee onderwijzers in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van twee onderwijzers in een wervingsambt.
014

Stedelijke basisscholen te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-HoelbeekMartenslinde: tijdelijke aanstelling van een leermeester protestants-evangelische
godsdienst in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leermeester protestants-evangelische
godsdienst in een wervingsambt.

015

Stedelijke basisscholen Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
tijdelijke aanstelling van een kinderverzorger in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een kinderverzorger in een wervingsambt.
016

Stedelijke basisscholen te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-HoelbeekMartenslinde: tijdelijke aanstelling van drie onderwijzers en administratief
medewerkers in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van drie onderwijzers en administratief
medewerkers in een wervingsambt.
017

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
tijdelijke aanstelling van een onderwijzer en zorgcoördinator in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een onderwijzer en zorgcoördinator in een
wervingsambt.
018

Stedelijke basisschool Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer in een
wervingsambt.
019

Stedelijke basisschool Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer, kinderverzorger en zorgcoördinator
in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer, kinderverzorger en
zorgcoördinator in een wervingsambt.
020

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker en zorgcoördinator in een
wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker en
zorgcoördinator in een wervingsambt.
021

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
aanvraag verlof voor verminderde prestaties van een leermeester islamitische
godsdienst

Het college neemt kennis van de aanvraag verlof voor verminderde prestaties van een leermeester
islamitische godsdienst.
022

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees en Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde:
reaffectatie van een leermeester islamitische godsdienst

Het college neemt kennis van de reaffectatie van een leermeester islamitische godsdienst.

023

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: aanvraag tijdelijk andere opdracht in een
bevorderingsambt + tijdelijke aanstelling van een directeur

Het college gaat akkoord met de aanvraag om tijdelijk een andere opdracht in een
bevorderingsprocedure uit te voeren en de tijdelijke aanstelling van een directeur.
024

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: tijdelijke aanstelling in het
lerarenplatform van een onderwijzer in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling in het lerarenplatform van een onderwijzer in
een wervingsambt.
025

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: tijdelijke aanstelling van korte duur van
een onderwijzer in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van korte duur van een onderwijzer in een
wervingsambt.
026

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: tijdelijke aanstelling van een onderwijzer
in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een onderwijzer in een wervingsambt.
027

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: aanvraag tot halftijdse
loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Het college neemt kennis van de aanvraag halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand.
028

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: tijdelijke aanstelling van korte duur van
twee kleuteronderwijzers in een wervingsambt

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van korte duur van twee kleuteronderwijzers in
een wervingsambt.
029

Stedelijke basisschool te Mopertingen-Hees: aanvraag verlof voor verminderde
prestaties met afwijkend volume

Het college neemt kennis van de aanvraag verlof voor verminderde prestaties met afwijkend volume
van een onderwijzer.
030

Van ambtswege afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college keurt volgend dossier goed: 2021-2141.

031

Vaststelling staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot de basisdienstenbelasting voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2020

Het college stelt de staat van onverhaalbare bedragen met betrekking tot de basisdienstenbelasting
voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2020 vast voor een totaal bedrag van € 300,00.
032

Goedkeuring kledinginzameling VZW Kiwanis Tongeren op het grondgebied van
Bilzen

Het college gaat akkoord met het organiseren van een kledinginzameling namens serviceclub VZW
Kiwanis Tongeren Ambiorix.
033

Aanstelling van dierenarts Brands als toezichter vogeltentoonstelling op 16 en
17 oktober 2021

Het college geeft toelating aan de vereniging vzw Speciaalclub Kleurkanaries Limburg (SKKL) om
van vrijdag 15 oktober 2021 t.e.m. zondag 17 oktober 2021 een vogeltentoonstelling te organiseren
en gaat akkoord met de aanstelling van dierenarts Brands als toezichter voor de vogeltentoonstelling.
034

Goedkeuring muziekactiviteiten

Het college keurt volgende muziekactiviteiten goed:
-

035

Dag van de jeugdbeweging: hotdogs op de Markt op vrijdag 22 oktober 2021 in open lucht op de
Markt te Bilzen
Nacht van de leiding op vrijdag 22 oktober 2021 in JC De Bilding
Afterwork Party Vandersanden op vrijdag 22 oktober 2021 in een tent op het terrein van
steenfabriek Vandersanden
Aanstellingsbal Prins op zaterdag 23 oktober 2021 in O.C. Sint-Amandus
Elfen & Trollentocht op zaterdag 23 oktober 2021 in open lucht in de dorpskern te Rijkhoven
Viering trouwe leden van de Gezinsbond Fusie Bilzen op zondag 31 oktober 2021 in zaal
Concordia
Veel te vroege Nieuwjaarsfuif op zaterdag 13 november 2021 in JC de Bilding
Soroptimist ten voordele van YAR Vlaanderen - concert Lisa Del Bo op vrijdag 19 november
2021 in de Parochiekerk te Mopertingen
Vaststelling politiereglementen op het verkeer

Het college stelt volgende politiereglementen op het verkeer vast:
-

Dag van de jeugdbeweging op 22 oktober 2021 te Bilzen
Ploegenvoorstelling Belisia op 10 oktober 2021

036

Toelating doortocht mountainbiketocht op grondgebied Bilzen op zondag
28 november 2021

Het college gaat akkoord met het organiseren van een mountainbikehappening, waarbij
hoofdzakelijk het vast MTB parcours van Hoeselt en een klein stukje van het vast parcours op
Bilzers grondgebied gebruikt zal worden.
037

Aanleg duikers Beverst + aanpassing knelpunten wateroverlast - bestek GT-17084061: goedkeuring definitieve oplevering perceel 2

Het college verleent goedkeuring aan de definitieve oplevering van perceel 2.
038

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 39

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 39.
039

Dossiers urbanisatie- sc 04/10/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd.
040

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting 2019, artikel 4984

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
041

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj 2020, artikel 465

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.
042

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2020, artikel 797

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
043

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj 2020, artikel 814

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.
044

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2020, artikel 1791

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
045

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2020, artikel 1792

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
046

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2020, artikel 6146

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.

047

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2020, artikel 7064

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.
048

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2020, artikel 10066

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.
049

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2020, artikel 10067

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.
050

Bezwaarschrift basisdienstenbelasting dj. 2020, artikel 12808

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.
051

Marktraadpleging tot vestiging van een handelshuur onder BTW op kasteel Edelhof te
Munsterbilzen: goedkeuring verslag van nazicht kandidaatstellingen en toewijzing van
het project

In het kader van het marktraadplegingsdossier met het oog op het toekennen van een handelshuur
aan een private partner op het kasteel ‘Edelhof’ voor de inrichting en exploitatie ervan als kwalitatief
hoogstaande horeca-aangelegenheid, keurt het college het verslag van nazicht van de
kandidaatstellingen en de toewijzing van het project aan de door de adviescommissie voorgestelde
kandidaat onder voorbehoud van goedkeuring van de handelshuurovereenkomst door de
gemeenteraad, goed.
052

Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking op afroep - bestek 76/18:
goedkeuring deelopdracht 47 'Aanleg of verbetering van infrastructuur voor de actieve
weggebruiker op afroep'

Het college wijst deelopdracht 47 toe aan Buro Conform.
053

Ereloonovereenkomst voor landmeterstaken op afroep - bestek 90/22: goedkeuring
lastenboek, gunningswijze en lijst uit te nodigen dienstverleners

Het college keurt het lastenboek, de gunningswijze en lijst van uit te nodigen dienstverleners van
bovengenoemde opdracht goed.
054

Beëindiging aanstelling in onderling overleg

Het college gaat akkoord met de beëindiging van de aanstelling van een redder lesgever in
onderling overleg tijdens de opzegtermijn.
055

Kennisgeving vrijwillig ontslag

Het college neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een projectmedewerker evenemten, conform
de wettelijke opzegtermijnen.

056

Uitbreiding van een halftijdse aanstelling van een poetsbeambte (graad Ev) tot een
voltijdse aanstelling voor bepaalde duur

Het college gaat akkoord met de uitbreiding van de halftijdse aanstelling van een poetsbeambte
(graad Ev) tot een voltijdse aanstelling en dit voor bepaalde duur.
057

Openverklaring van de functie van deskundige personeel (graad Bv) en administratief
medewerker personeel (graad Cv) bij wijze van aanwerving

Het college verklaart de functies van deskundige personeel (graad Bv) en administratief medewerker
personeel (graad Cv) bij wijze van aanwerving open.
058

Behandeling van de verzoeken tot schrapping uit het leegstandsregister

Het college beoordeelt de verzoeken tot schrapping uit het leegstandsregister en beslist of ze
gegrond of ongegrond zijn.
059

Schrappingen uit de inventaris voor leegstaande woningen en gebouwen omwille van
bewoning en uitvoering vergunning

Het college schrapt de panden gelegen Brugstraat 41 bus 1, Riemsterweg 250, Biestertstraat 48,
Tipstraat 29B, Spurkerweg 48, St. Jorisstraat 2 bus 1, Demerwal 8, Winterstraat 91, St. Jorisstraat 2
bus 4, Eikerweg 58, Steegstraat 17, Riemsterweg 26 bus 1, Mooi Uitzichtlaan 21, Jaak
Vandersandenstraat 94, Maastrichterstraat 42 en Bornestraat 17 bus 1 uit de inventaris voor
leegstaande woningen en gebouwen.
060

Schrappingen uit de inventaris voor leegstaande woningen en gebouwen omwille van
afbraak

Het college schrapt de panden gelegen Betonweg 8, Maastrichterpoort 3, Rode Kruislaan 1 en
Zangerheistraat 11 uit de inventaris voor leegstaande woningen en gebouwen.
061

Goedkeuring deelbestelling 38/2021 – aanstelling Geotec met als onderwerp
‘schattingen en onderhandelingen tot aankoop van percelen gelegen binnen fase 1
(Asbornestraat) van het project doortocht N2 Beverst-Bilzen’

Het college keurt deelbestelling 38/2021, aanstelling Geotec, met als onderwerp ‘schattingen en
onderhandelingen tot aankoop van de innames van fase 1 (Asbornestraat) van het project doortocht
N2 Beverst-Bilzen', goed.
062

Goedkeuring deelbestelling 39/2021 – aanstelling Geotec met als onderwerp ‘opmaak
rooilijnenplan Vijverstraat’

Het college keurt deelbestelling 39/2021, aanstelling Geotec, met als onderwerp ‘opmaak van een
rooilijnenplan van de Vijverstraat’ goed.

063

Toelating veldtoertocht Zutendaal op zondag 12 december 2021

Het college gaat akkoord met de organisatie van een mountainbikehappening, kaderend in de
kalender van Fietspromo, waarbij hoofdzakelijk het semi-permanente parcours van Zutendaal en
een klein stukje op Bilzers grondgebied gebruik wordt.
064

Uitbreiding van LaBo3740 naar LaBo3740 XL

Het college gaat akkoord met de uitbreiding van LaBo3740 naar LaBo3740 XL waarbij er op elke
weekdag van 15.30 tot 21 uur de mogelijkheid is voor vrije inloop voor alle Bilzerse studenten,
zonder leeftijdsafbakening.

