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Besluitenlijst gemeenteraad 

 

 

maandag 16 december 2019 om 19u30 
 

Aanwezig: Jacques Leten, Voorzitter 

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester 

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, 

Katja Verheyen, Schepenen 

Marie-Jeanne Savelkoul, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Joël Clijsters, 

Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Rik 

Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 

Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Gemeenteraadsleden 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: Jos Drykoningen, Gemeenteraadslid  

 

 

 Openbaar 
1. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN 

1.1 Notulen gemeenteraad van 4 november 2019 

De notulen opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

1.2 Zittingsverslag gemeenteraad van 4 november 2019 

Het zittingsverslag  opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

2. REGULIERE AGENDAPUNTEN 

2.1 Goedkeuring strategisch meerjarenplan 2020-2025. 

 

Met 15 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 

Jeff Ceyssens, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens), 9 
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stemmen tegen (Marie-Jeanne Savelkoul, Joël Clijsters, Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke 

Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils) 

 

2.2 Goedkeuring strategisch meerjarenplan AGB 2020-2025 

Gelet op de bepaling van artikel 243 van het Gemeentedecreet, moet de raad van bestuur 

het meerjarenplan van het AGB vaststellen en dan kan de gemeenteraad deze 

vervolgens goedkeuren; de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële 

gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad van bestuur maakt. 

 

Met 15 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 

Jeff Ceyssens, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens), 9 

stemmen tegen (Marie-Jeanne Savelkoul, Joël Clijsters, Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke 

Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils) 

 

2.3 Beslissing in verband met de ingediende meerjarenplannen van de respectievelijke 

kerkbesturen 

Sommige kerkbesturen hebben een budget en meerjarenplan op 28 september en 8 oktober 

2019 via Religiosoft ingediend waarin de tussenkomsten van de stad ten gevolge daarvan 

substantieel hoger zijn ingeschreven dan de maximale bedragen van tussenkomsten zoals die 

vermeld staan in de bief van het college van 6 jun 2019. Daarom worden de budgetten van 

de KF St.-Michiel Bree, St.-Pieter Tongerlo en O.L.V. – Gerdingen aangepast aan hetgeen 

eerder besproken en overeengekomen was. 

 

Met 15 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 

Jeff Ceyssens, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens), 9 

onthoudingen (Marie-Jeanne Savelkoul, Joël Clijsters, Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, 

Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils) 

 

2.4 Evaluatieverslag AGB over de verzelfstandiging en de uitvoering van de beheerovereenkomst - 

Goedkeuring 

Elk gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap legt in de loop van het eerste jaar na de 

volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad 

over de uitvoering van de beheers- of samenwerkingsovereenkomst sinds de inwerkingtreding 

ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de 

gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt 

 

Met 15 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 

Jeff Ceyssens, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens), 9 

onthoudingen (Marie-Jeanne Savelkoul, Joël Clijsters, Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, 

Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils) 

 

2.5 Antwoord van ABB op de motie van de gemeenteraad over de uittredingsvergoeding aan 

burgemeester en schepenen -ter kennisgeving 

Samengevat: hoewel de bevindingen uit de motie van de gemeenteraad over de 

uittredingsvergoeding aan burgemeesters en schepenen correct zijn, valt het niet binnen de 

bevoegdheid van de decreetgever om nadere regels p te stellen over het statuut van 

zelfstandigen. Een zelfstandige kan onmogelijk door de decreetgever verplicht worden om 

zichzelf een loon uit te keren. 
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2.6 Antwoord ABB inzake klacht wegens het niet uitvoeren van een goedgekeurd besluit over 

herstelling van losliggende klinkers en uitstekende boomwortels - ter kennisgeving 

Samengevat: het herinrichtingsplan van Bree-centrum gaat volgend jaar van start. In de 

tussenfase zullen opdrachten om losliggende klinkers of kasseien, die een gevaar vormen 

voor de veiligheid, terug vast gelegd worden. Meldingen in verband daarmee kunnen 

doorgegeven worden aan de Technische Dienst van de stad. 

 

2.7 Overeenkomst over de toekomstige engagementen en samenwerking met betrekking tot het 

beheer van Ziekenhuis Maas en Kempen v.z.w. – goedkeuring. 

Via deze overeenkomst in bijlage van dit besluit, wensen Partijen in het bijzonder concrete 

afspraken te maken over de tussen hen gerezen discussies en deze op minnelijke wijze te 

beëindigen en om de toekomstige samenwerking en engagementen anders in te vullen. 

Tussen Partijen is discussie ontstaan over de omvang van bepaalde financiële verbintenissen 

van de stad Bree, het OCMW van Bree, de stad Maaseik en het OCMW van Maaseik, op 

grond van deze Basisovereenkomst en Aanvullende Overeenkomst. In het bijzonder is 

discussie ontstaan over de omvang van de vordering van Z.M.K. ten aanzien van de OCMW’s 

en van de steden Bree en Maaseik over het niet-afgeschreven gedeelte van de oude 

gebouwen van ZMK en over de omvang van de betalingsverplichting met betrekking tot de 

interesten van de steden Bree en Maaseik van het niet-gefinancierde gedeelte van de 

nieuwbouw van Z.M.K. op grondgebied van Maaseik.  

 

Met 23 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Marie-Jeanne Savelkoul, Martijn 

Geerits, Stefan Daniels, Joël Clijsters, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Geert Ercken, Valentin 

Geelisen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 

Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils), 1 onthouding (Rik Hertogs) 

 

2.8 Reglement Inspraak en participatie - goedkeuring 

Elke gemeente en OCMW moet een reglement ter zake goedkeuren, waarin de wijze wordt 

vastgelegd waarop inspraak van de burgers vorm krijgt. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

2.9 Subsidiereglement zwembadgebruik door lagere scholen van Bree - goedkeuring 

De gemeenteraad beslist om, vanaf 01.01.2020, aan de lagere scholen gelegen op het 

grondgebied van Bree, de volgende subsidie toe te kennen voor het gebruik van het 

zwembad i.h.k.v. schoolzwemmen: 

    - € 1,75 per volledig uur, per kind 

    - € 1,50 per ¾ uur, per kind 

    - € 1,25 per half uur, per kind 

De tussenkomst van de stad Bree in deze, zal in mindering gebracht worden op de totale 

prijssubsidie aan het AGB Bree en zal dus geen meerkost met zich meebrengen voor de 

Stad Bree. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

2.10 Gemeentelijke dotatie hulpverleningszone Noord-Limburg 2020 - ter kennisgeving 

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van de zoneraad met 

betrekking tot de goedkeuring van het MJP 2020-2025 

De bijdragen voor de stad Bree worden alsvolgt geraamd: 
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BREE MJP 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Gewone dienst 667.953 710.234 755.192 800.801 800.801 800.801 

Buitengewone dienst 202.757 152.003 289.595 321.678 168.662 113.363 

Totaal 870.710 862.237 1.044.787 1.122.479 969.463 914.164 

 

2.11 Bijdrage aan diverse gehandicapteninstellingen 2019- goedkeuring. 

Navolgende toelagen worden toegekend voor het dienstjaar 2019 met de nodige budgetten, 

voorzien in het goedgekeurde budget 2019: 

  

Ter Heide                                       900,00 

VZW De Meander 600,00 

VZW begeleidingscentrum Sint Elisabeth 3.000,00 

Dienstencentrum St.-Oda 2.400,00 

VZW Home Monsheide 600,00 

Open Kans 12.600,00 

Dienstencentrum St.-Gerardus 1.800,00 

Totaal bedrag: 21.900,00 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

2.12 Verlenging overeenkomst sociale tewerkstelling met LABOR Arbeidskansen vzw - goedkeuring 

De overeenkomst met Labor Arbeidskansen vzw mbt de tewerkstelling van 2 groenploegen 

loopt eind 2019 af.  Aan de gemeenteraad wordt de overeenkomst ter verlenging, alsook 

voor optionele uitbreiding met een 'zomerploeg', ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

2.13 KOFC Opitter vzw - goedkeuring borgstelling Belfius Bank. 

K.O.F.C. Opitter wenst voor de renovatie van de kleedkamers, tribune en spelershome een 

kredietopening aan te gaan bij Belfius bank ten belopen van 20.000 euro. De stad dient dit 

krediet te waarborgen. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

2.14 Verkoop perceel openbaar domein aan eigenaar watertoren Boneput - principiële goedkeuring 

De nieuwe eigenaars van de voormalige watertoren aan de Boneput wensen hun eigendom 

uit te breiden met een perceeltje eigendom van de stad Bree (wegenis). Het 

architectenbureau Kanaal Zuid diende hiervoor een voorstel in dat besproken werd met de 

stad Bree.  Door de verkoop door de stad van dit perceeltje is de watertoren niet langer 

omringd door wegenis en wordt dit perceel beter geïntegreerd in het parklandschap.  De 

gemeenteraad beslist heden principieel over deze verkoop. 

 

Met 16 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 

Jeff Ceyssens, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia 

Weltjens), 8 onthoudingen (Marie-Jeanne Savelkoul, Joël Clijsters, Lien Ceyssens, Elke Luyckx, 

Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils) 
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2.15 KMO Peerderbaan - verhuur magazijn en grond door BV Breestorage aan BV Jules Vrancken 

en Zonen - goedkeuring 

Vervreemdingen van percelen gelegen in de KMO-zone Peerderbaan kunnen enkel na 

goedkeuring van de gemeenteraad.  Deze bepalingen staan vermeld in voormalige akten van 

verkoop en worden ook in de nieuwe verkoopsakten opgenomen. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

2.16 KMO-zone Vostert - verkoop door Josche B.V.B.A. aan vennootschap Vanmulco (in oprichting) 

- (inclusief beëindiging en hernieuwing erfpacht en lease) - goedkeuring 

Volgens de bepalingen in voorafgaande akten dient de gemeenteraad akkoord te gaan met 

de vervreemding van eigendommen, gelegen in de KMO-zone Vostert. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

2.17 KMO-zone Vostert - verkoop (inclusief beëindiging en hernieuwing erfpacht en lease) door 

Josche B.V.B.A. aan de N.V. T.T.M. PARTS en aan B.V.B.A. GEDA ELEKTRO - goedkeuring 

Bedrijven, gelegen in de KMO-zone Vostert zijn conform de bepalingen in de oorspronkelijke 

akten verplicht goedkeuring te vragen aan de gemeenteraad inzake doorverkoop en andere 

vormen van vervreemding. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

2.18 KMO-zone Vostert - verkoop (inclusief beëindiging en hernieuwing erfpacht en lease) door 

N.V. Heidevink-Bree aan B.V.B.A. Josche - goedkeuring 

Volgens de bepalingen in voorafgaande akten dient de gemeenteraad akkoord te gaan met 

de vervreemding van eigendommen, gelegen in de KMO-zone Vostert. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

2.19 KMO-zone Veeweide - verkoop door B.V.B.A. Staeg Construct aan B.V.B.A. Vastmans Frank - 

goedkeuring onder voorwaarden 

In de oorspronkelijk verkoopsakte dd. 17.11.2011 werd bekomen dat de gemeenteraad haar 

akkoord moet geven bij iedere vervreemding van dit onroerend goed.  Bijkomend werd 

opgenomen dat bij de verkoop de helft van de meerwaarde van de grondprijs bij 

ondertekening moet betaald worden aan de Stad Bree.  De stad Bree kan bijgevolg enkel 

akkoord gaan met de doorverkoop indien de clausule inzake uitbetaling van de meerwaarde 

aan de stad Bree nagekomen wordt. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

2.20 Hillenstraat Bree: Te nemen maatregelen om te komen tot een kwaliteitsvolle leef- en 

woonomgeving - goedkeuring 

De Hillenstraat wordt opgenomen in de blauwe zone, parkeerduur van 2 uur max, 

uitgezonderd bewoners met bewonerskaart zone 3, en de straat wordt ingericht als woonerf. 

Om meer structuur en leesbaarheid van het openbaar domein te bekomen worden er extra 

parkeervakken aangeduid. Ter hoogte van Nieuwstadweg 35 wordt er een parkeerplek 

opgeheven en een boom verwijderd. In samenspraak met de vragende partijen 

(vuilophaaldienst en hulpdiensten) wordt bekeken of deze ook enkele meters verplaatst kan 

worden. 
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

3. OVERHEIDSOPDRACHTEN 

3.1 Tongerlo centrum fase 2 riolering en wegenis ereloon – Goedkeuring gedeelte wegenis 

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het voorstel om de opdracht voor het ontwerp 

van de wegenis Tongerlo centrum fase 2 toe te wijzen aan de laagste regelmatige inschrijver, 

Sweco belgium nv, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel met een aanpassingscoëfficient 

van 0,69 op de van toepassing zijnde KVIV methode. Het te verwachten ereloon voor het 

ontwerp van de wegenis bedraagt € 36 040,00 excl. BTW of € 43 608,40 incl. BTW. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

3.2 Stift, Bocholterstraat, Witte Torenstraat en Glycinestraat riolering en wegenis ereloon – 

Goedkeuring gedeelte wegenis 

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het voorstel om de opdracht voor het ontwerp 

van de wegenis Stift, Bocholterstraat, Witte Torenstraat en Glycinestraat toe te wijzen aan de 

laagste regelmatige inschrijver, Sweco belgium nv, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel 

met een aanpassingscoëfficient van 0,66 op de van toepassing zijnde KVIV methode. Het te 

verwachten ereloon voor het ontwerp van de wegenis bedraagt € 23 685,38 excl. BTW of € 

28 659,31 incl. BTW. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

4. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

4.1 Aankoop loonprogramma voor Stad Bree en OCMW Bree – Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/090/TD/EB en de raming voor de 

opdracht “Aankoop loonprogramma voor Stad Bree en OCMW Bree”, opgesteld door de 

personeelsdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

voor de aankoop bedraagt € 37.000,00 excl. btw of € 44.770,00 incl. 21% btw en de raming 

voor de recurrente jaarlijkse kost bedraagt € 26.500,00 excl. btw of € 32.065,00 incl. 21% 

btw per jaar. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

4.2 Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2020 – Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/092/TD/KS en de raming voor de 

opdracht “Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2020”, opgesteld 

door de Technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

De raming bedraagt € 197.935,25 excl. btw of € 239.501,65 incl. 21% btw (€ 41.566,40 Btw 

medecontractant). 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

5. REGLEMENTEN BELASTING EN RETRIBUTIES - GOEDKEURING 2020 - 2025 

5.1 Belasting op dragende verticale constructies en zendmasten - goedkeuring 

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting 

gevestigd op de dragende verticale constructies en zendmasten met een hoogte van 
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minimaal 20 meter boven het maaiveld die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het 

grondgebied van de gemeente bevinden. De belasting bedraagt 2.500 euro per jaar per 

verticale constructie en/of zendmast voor eigenaars met commerciële doeleinden en 250 

euro per jaar per verticale constructie en/of zendmast voor eigenaars zonder commerciële 

doeleinden. 

 

Met 16 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 

Jeff Ceyssens, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia 

Weltjens), 8 onthoudingen (Marie-Jeanne Savelkoul, Joël Clijsters, Lien Ceyssens, Elke Luyckx, 

Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils) 

 

5.2 GAS reglement - Politieverordening ter beteugeling van overlast- Aanstelling sanctionerend 

ambtenaars- goedkeuring 

Omdat de gemeente, ten behoeve van de inwoners, moet waken over de openbare orde met 

name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare 

overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen en 

omdat een daadwerkelijk handhavingsbeleid de gemeente meer mogelijkheden kan bieden bij 

het afdwingbaar maken van politieverordeningen en gemeentelijke reglementen, wordt een 

politieverordening ter beteugeling van overlast ter goedkeuring voorgelegd. 

Hierdoor kan sneller gereageerd worden op problemen van lokale aard. De mogelijkheid is 

voorzien om gemeentelijke administratieve sancties toe te passen op minderjarigen zodat de 

verplichting bestaat om te voorzien in een procedure van lokale bemiddeling, waarbij deze 

ook voor meerderjarigen zal kunnen toegepast worden. De nodige aandacht zal besteed 

worden aan het informeren en sensibiliseren van de bevolking. Tevens zullen een of 

meerdere ambtenaren dienen te worden aangesteld die belast zijn met het opleggen van de 

administratieve geldboete en tot inning van de boetes. 

 

Met 23 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Marie-Jeanne Savelkoul, Martijn 

Geerits, Stefan Daniels, Joël Clijsters, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Geert Ercken, Valentin 

Geelisen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 

Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils), 1 onthouding (Rik Hertogs) 

 

5.3 Belasting op het afleveren van administratieve stukken - goedkeuring. 

Er wordt vanaf het dienstjaar 2020 een indirecte belasting gevestigd op het afleveren door 

het gemeentebestuur van allerlei administratieve stukken. 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk wordt 

afgeleverd. Deze verordening is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die 

onderworpen zijn aan de betaling van een bijzonder recht ten voordele van de gemeente 

krachtens een wet, een algemeen of provinciaal reglement of een bijzonder gemeentelijk 

reglement. Het betreft onder meer het afleveren van identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen, 

voornaamsveranderingen, bouwvergunningen, verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige 

inlichtingen, aanmaak kopieën e.d.m. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

5.4 Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - 

goedkeuring 

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de 

gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar 
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aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 

domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken 

langs gemeentewegen. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

5.5 Gemeentebelasting op de standplaatsen op de markt in Bree 

Voor het dienstjaar 2020 tot en met dienstjaar 2025 wordt ten behoeve van de gemeente 

Bree een belasting geheven op de standplaatsen op de Sinterklaasmarkt (jaarmarkt). 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

5.6 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - goedkeuring. 

Er wordt een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat geheven 

voor de periode 2020-2025. 

 

Met 15 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 

Jeff Ceyssens, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens), 9 

stemmen tegen (Marie-Jeanne Savelkoul, Joël Clijsters, Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke 

Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils) 

 

5.7 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - goedkeuring. 

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de gemeente Bree 944 

opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing. 

 

Met 15 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 

Jeff Ceyssens, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens), 9 

stemmen tegen (Marie-Jeanne Savelkoul, Joël Clijsters, Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke 

Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils) 

 

5.8 Belasting op de kosteloze verspreiding van reclamebladen en gelijkgestelde - goedkeuring. 

Er wordt met ingang van 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 

een gemeentebelasting gevestigd op de bedeling aan huis van niet-geadresseerde drukwerken 

met een handelskarakter , alsook van gelijkgestelde producten, catalogi en kranten die 

publiciteit bevatten met handelskarakter en erop gericht is een potentieel cliënteel ertoe te 

bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder. De 

belasting bedoelt uitsluitend drukwerk dat niet voorzien is van een adres en de bedeling die 

kosteloos is voor de bestemmeling. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

5.9 Belasting op de inname van het openbaar domein - goedkeuring. 

Voor het dienstjaar 2014 tot en met dienstjaar 2019 wordt ten voordele van  de gemeente 

een jaarlijkse belasting geheven voor het benuttigen van gedeelten van de openbare weg. Het 

plaatsen van tafels, stoelen, banken, koopwaren, wagens of welke voorwerpen op de 

openbare weg, stoep of voetpad blijft verboden. Aan dit verbod mag door het College van 

Burgemeester en Schepenen uitzondering verleend worden indien de openbare weg breed 

genoeg is om de vrije doorgang niet te belemmeren. Nochtans zal de verleende vergunning 
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alleen dan volledig uitwerking hebben na de betaling der verschuldigde plaatsrechten, 

berekend volgens de bepalingen van tegenwoordig reglement. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

5.10 Leegstandsreglement en gemeentelijke belasting op de leegstand van woningen - goedkeuring 

De langdurige leegstand van woningen in de Stad Bree moet voorkomen en bestreden 

worden omdat leegstaande woningen tot verloedering leiden, hetgeen extra taken meebrengt 

voor de stedelijke diensten. Daartoe dient een gemeentelijk reglement aangenomen te worden 

waarin de indicaties van leegstand en de procedure  tot vaststelling van de leegstand alsook 

de gevolgen daarvan, worden vastgesteld. De strijd tegen de leegstaande woningen zal onder 

meer maar een effect hebben indien de opname van dergelijke woningen in een 

leegstandsregister ook daadwerkelijk leidt tot een belasting. 

 

Met 15 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 

Jeff Ceyssens, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens), 9 

onthoudingen (Marie-Jeanne Savelkoul, Joël Clijsters, Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, 

Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils) 

 

6. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN - VASTSTELLING AGENDA EN/OF AANDUIDING 

VERTEGENWOORDIGER 

6.1 Opdrachthoudende vereniging Limburg.net – algemene vergadering van donderdag 19 

december 2019 om 18 uur - agenda en in te nemen standpunten op de algemene 

vergadering van Limburg.net dd. 19 december 2019 - goedkeuring begroting 2020 en 

principieel akkoord m.b.t. invoering inzamelsysteem ‘Optimo 

Optimo is een nieuwe en innovatieve manier om afval te sorteren, in te zamelen en te 

verwerken, waarbij de burger het afval vanaf 2021 sorteert in verschillende kleuren zakken, 

die allemaal op dezelfde dag en met 1 wagen om de 2 weken worden opgehaald. De 

huidige voorziene afvalsoorten zijn huisvuil, PMD, zachte plastics (deze 2 kunnen op termijn 

ook in 1 zak worden opgehaald), keukenafval, tuinafval en textiel. De ingezamelde zakken 

worden nadien via een optische sorteerinstallatie automatisch terug gescheiden om van 

daaruit naar de verschillende verwerkingen gebracht te worden. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

 

 

 

Voorzitter, 

Jacques Leten 

 


