ZITTING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
11/10/2021
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

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

Het college neemt kennis van de reaffectatie en gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een
leermeester katholieke godsdienst in een wervingsambt
004

Stedelijke basisschool te Munsterbilzen-Hoelbeek-Martenslinde: aanvraag tot
gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Het college neemt kennis van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand van
een vastbenoemd leermeester niet-confessionele zedenleer.
005

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

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling korte duur van een onderwijzer in een
wervingsambt.
006

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.

007

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

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling korte duur van een onderwijzer in een
wervingsambt.
008

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

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van korte duur van een kleuteronderwijzer in
een wervingsambt.
009

Studieopdracht wegenis bedrijventerrein Spelver III - bestek 208/18: goedkeuring
voorlopige oplevering

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

Kennisgeving besluiten algemeen directeur - week 40

Het college neemt kennis van de besluiten algemeen directeur - week 40.
011

Dossiers urbanisatie - SC 11/10/2021

De dossiers van de lijst urbanisatie worden goedgekeurd
012

Erkenning de Nieuwe Zaal Waltwilder VZW als socio-culturele vereniging

Het college gaat akkoord om de Nieuwe Zaal Waltwilder VZW als socio-culturele vereniging van
Bilzen te erkennen.
013

Goedkeuring toelage voor buitenschoolse kinderopvang

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
014

Vraag tot akkoord doorverkoop vruchtgebruik hal C14 in bedrijfsverzamelgebouw
Spelver II

Het college gaat akkoord met de doorverkoop van het vruchtgebruik op hal C14 in het
bedrijfsverzamelgebouw, gelegen op bedrijventerrein Spelver II.
015

Verkaveling AV 2020/19: aflevering attest cf. artikel 4.2.16 § 2 Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening

Het college aanvaardt de financiële waarborg ten bedrage van € 587.330,00, gesteld door de
‘Algemene Borgstellingen’, CV, erkend door de Federale Overheidsdienst Financiën, op
30 september 2021 als waarborg voor de uitvoering van de opgelegde lasten zoals bepaald in de
verkavelingsvergunning AV 2020/19 d.d. 22 maart 2021 en het protocolakkoord d.d. 10 februari
2021 en het attest af te leveren overeenkomstig artikel 4.2.16 §2 van de VCRO.

016

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

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
017

Aanpassing vergoeding gebruik door muziekacademie van de leslokalen te Beverst,
Kleistraat van Koninklijke Harmonie ons Verlangen

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
018

Vaststelling verkeersreglement houdende het aanbrengen van een onderbroken
asmarkering op Pijpenhof te Bilzen

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
019

Uitvoeren van bekabelingswerken op afroep – besteknummer 155/21: gunning

Het college wijst bovengenoemde opdracht toe aan de enige inschrijver, zijnde Conectivity Solutions
uit Munsterbilzen.
020

Aanleg of verbetering van infrastructuur voor de actieve weggebruiker op afroep bestek 158/22: goedkeuring lastenboek en gunningswijze

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
021

Aankoop van bosgoed op afroep – besteknummer 135/22: goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
022

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de aanleg van de
wervingsreserve redder-lesgever (graad Cv)

Het college beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de aanleg van de
wervingsreserve redder-lesgever (graad Cv).
023

Beoordeling van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
hoofdredder (graad Cx)

Het college beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van
hoofdredder (graad Cx).

024

Aanstelling van een deskundige klimaat (graad Bv) in contractueel voltijds
dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

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

Verlenging uitbreiding uren van een poetsbeambte 1/2de (niveau E - basisgraad Ev)
tot een voltijdse tewerkstelling in een vervangingscontract

Het college gaat akkoord met de verlenging van de uitbreiding van uren van een poetsbeambte
1/2de (niveau E - basisgraad Ev) tot een voltijdse tewerkstelling in een vervangingscontract.
026

Verlenging van de aanstelling van een administratief medewerker (graad Cv) in
contractueel voltijds dienstverband voor de duur van de uitbating van het
vaccinatiecentrum

Het college gaat akkoord met de verlenging van de aanstelling van een administratief medewerker
(graad Cv) in contractueel voltijds dienstverband voor de duur van de uitbating van het
vaccinatiecentrum.
027

Verlenging aanstelling van een administratief medewerker bibliotheek (niveau Cv),
1/2de voor bepaalde duur

Het college gaat akkoord met de verlenging van de aanstelling van een administratief medewerker
bibliotheek (niveau Cv), 1/2de voor bepaalde duur.
028

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Fluvius OV – Algemene vergadering in
buitengewone zitting op maandag 6 december 2021

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.
029

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Fluvius Limburg - Algemene vergadering in
buitengewone zitting op 15 december 2021

Punt wordt verwezen naar de gemeenteraad.

