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Besluitenlijst gemeenteraad

maandag 1 februari 2021 om 19u30

Aanwezig: Rudi Cober, Voorzitter waarnemend

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Mario Knippenberg, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, 
Schepenen

Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos 
Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc 
Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, Jordy Kunnen, Gemeenteraadsleden

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: Rik Hertogs, Gemeenteraadslid 

Openbaar

1. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1.1 Notulen gemeenteraad van 11 januari 2021 - goedkeuring
 
De notulen opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.2 Zittingsverslag gemeenteraad van 11 januari 2021 - goedkeuring
 
Het zittingsverslag  opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. REGULIERE AGENDAPUNTEN

2.1 Kennisname van het ontslag van een gemeenteraadslid en installatie van de opvolger + wijziging in 
het voorzitterschap van de gemeenteraad– kennisneming
 
Gemeenteraadslid Jacques Leten (fractie SP.a) neemt ontslag uit de gemeenteraad. De heer Jordy 
Kunnen voldoet aan de verkiesbaarheids-voorwaarden en heeft bij de Voorzitter van de Gemeente- en 
OCMW-raad de eed afgelegd en is dus volwaardig raadslid in opvolging van ontslagnemend raadslid. 
De procedure tot verkiezing van een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad (tevens OCMW-raad) 
moet worden opgestart. Dit ter kennisname aan de gemeente- en OCMW-raad.
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2.2 Herinnering: deontologische code mandatarissen - ter kennisgeving
 
De deontologische code mandatarissen, zoals ook in de gemeenteraad van 4/02/2013 goedgekeurd, 
wordt ter herinnering opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd.

2.3 Schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 19/01/2021, inzake 'Aanpassing van het 
meerjarenplan 2020-2025' - ter kennisgeving
 
In het PDF-schema T4 – ‘Evolutie van de financiële schulden’ worden de financiële schulden in de 
boekjaren 2020-2025 niet correct weergegeven. Een correct schema T4 werd als bijlage bij de 
technische bemerkingen per e-mail aan de financieel directeur bezorgd. Deze vaststellingen moeten ter 
kennisname gebracht worden.

2.4 Investeringstoelage aan VZW Sport- en Ontmoetingscentrum De Bongerd Tongerlo - goedkeuring
 
Aan de vzw De Bongerd wordt een toelage van 5.000 euro toegekend ter vernieuwing/vervanging van 
afgekeurd sportmateriaal. De uitbetaling gebeurt op voorlegging van facturen.
 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.5 Gratis grondafstand en ondergrondse erfdienstbaarheid ten voordele van de nutsmaatschappijen 
zoals voorzien in de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een 
bestaande woning - Goedkeuring.
 
De gratis grondafstand, vrij en onbelast, voor opname bij het openbaar domein, zijnde  perceelnr.: 
(afd. 2) Sectie A 244L2 en de ondergrondse erfdienstbaarheid ten voordele van de 
nutsmaatschappijen worden goedgekeurd. In die zin neemt de raad een beslissing over de zaak van 
de wegen cfr. de bepalingen van art. 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. OVERHEIDSOPDRACHTEN

3.1 De Kronkel Beek: Nieuwe ramen en deuren - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2021/147/TD/RM
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/147/TD/RM en de raming voor de opdracht 
“De Kronkel Beek: Nieuwe ramen en deuren”, 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 € 37.190,08 excl. btw of 
€ 45.000,00 incl. 21% btw (€ 7.809,92 Btw medecontractant).
 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.2 Bibliotheek: Screens tegen oververhitting - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2021/156/TD/RM
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/156/TD/RM en de raming voor de opdracht 
“Bibliotheek: Screens tegen oververhitting”, 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 € 26.446,35 excl. btw of € 32.000,09 incl. 21% btw 
(€ 5.553,74 Btw medecontractant).

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN

4.1 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: reguliere agenda 2.3 schrijven ABB dd. 19.01.2021

Net als vorig jaar heeft het ABB de vraag tot aanpassing van het meerjarenplan geëist.
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Graag hadden wij de uitvoering gezien van de opmerkingen van het ABB, m.n. toelichting, motivatie 
en transparantie bij het MJP en niet louter de mededeling van het schrijven op de GR.

Dit agendapunt werd besproken.

4.2 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Zonnepanelen

De winkelketen “Decathlon” zal elektriciteit kopen van de eigenaars van zonnepanelen en deze 
elektriciteit vergoeden door middel van waardebonnen van Decathlon.

De stad Bree zal bij de Breese burgers elektriciteit kopen die zij overproduceren door het gebruik van 
zonnepanelen. De stad Bree zal deze elektriciteit vergoeden door middel van cadeaubonnen van de 
stad Bree.

Met 8 stemmen voor (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, 
Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen), 16 stemmen tegen (Liesbeth Van der Auwera, Mario 
Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, 
Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, Jos Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free 
Bamps, Jo Leenders, Jordy Kunnen)

4.3 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Ontsluiting IT Vostert

Op het IT Vostert zijn de laatste jaren enorm veel nieuwe bedrijven gevestigd en/of uitgebreid. Meer 
werkgelegenheid en meer productie heeft tot gevolg dat het verkeer op het IT ook is toegenomen.

De ontsluiting naar de Gruitroderkiezel, maar vooral die naar de Meeuwerkiezel zouden dringend 
moeten worden verbeterd en dit zowel op het vlak van capaciteit als op het vlak van 
verkeersveiligheid.

Dit agendapunt werd besproken.

4.4 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Vlaamse subsidies voor verenigingen getroffen door 
Corona

Inmiddels werden de Vlaamse subsidies aan de Breese verenigingen toegekend door de stad Bree.

Graag hadden wij een overzicht ontvangen van de toegekende gelden en de motivatie waarop de 
toekenning is gesteund.

Dit agendapunt werd besproken.

4.5 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Buitenlandse funshoppers

De grensgemeenten zullen aan de grens controles uitvoeren op de naleving van de 
coronamaatregelen aangaande “essentiële” verplaatsingen.
Heeft de politie ook instructies gekregen om op het grondgebied van Bree controles uit te voeren ?

Dit agendapunt werd besproken.

4.6 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Holder de bolder

Graag hadden wij een stand van zaken over de werkzaamheden van Holder de bolder ?

Dit agendapunt werd besproken.

4.7 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Pastorie ‘t Hasselt

Tweetal jaar geleden werd ons verteld dat er geïnteresseerde kopers voor de kerk en de pastorie van 
’t Hasselt waren. Recent hebben we ook vernomen dat er nieuwe kandidaten zich hebben 
aangediend.
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Graag hadden wij een stand van zaken over de pastorie van ’t Hasselt ontvangen, temeer omdat 
momenteel de pastorie wordt gebruikt door de verenigingen van ’t Hasselt.

Dit agendapunt werd besproken.

4.8 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Jeugdhuis

Meer en meer jongeren kampen met psychologische problemen omwille van Corona.
Verschillende deskundigen hebben gevraagd om de jongeren als kwetsbare groep te beschouwen.

Enkele maanden geleden hebben wij voorgesteld om de Olympia om te vormen tot jeugdhuis. Toen 
kregen we als antwoord dat er in Bree geen geëngageerde jongeren zijn om de verantwoordelijkheid 
van het uitbaten van een jeugdhuis zijn.

Inmiddels vernemen wij langs verschillende kanalen dat diverse Breese jongeren zich aan het 
informeren zijn bij jeugdhuizen in de buurgemeenten.

Zijn er al jongeren die zich hebben gemeld bij het stadsbestuur ?

Indien dit nog niet het geval zou zijn is het dan mogelijk om de jongeren het forum te geven om zich 
kandidaat te stellen ?

Dit agendapunt werd besproken.

4.9 Actualiteitsvraag vanwege de fractie Verjonging: verdwijnen parkeerplaatsen voor woningen 
Cobbenberg

In de weekendeditie van de krant ‘Het Belang van Limburg’ viel te lezen dat de parkeerplaatsen voor 
een aantal woningen op de verkaveling Cobbenberg plots moesten wijken voor beplanting. Dit was 
blijkbaar het gevolg van een voorwaarde die aan de vergunning werd gekoppeld. In het artikel valt te 
lezen: “De stad wilde graag meer groen. De plannen werden daarop hertekend en goedgekeurd, met 
hagen en bomen.” Nochtans gebeurde de voorbije jaren in het stadscentrum vreemd genoeg het 
omgekeerde: zowel groen als culturele en architecturale herkenningspunten in de stad moesten wijken 
voor parkeerplaatsen (bv. parkje naast de bibliotheek, Verzusteringsfontein, bomen en perkjes op Ter 
Rivierenwal…), hoewel we over een zeer goed uitgeruste ondergrondse parkeergarage beschikken.

Wij begrijpen dat de getroffen bewoners totaal onverwachts met deze werken voor hun voordeur 
werden geconfronteerd. 

Graag krijgen wij een antwoord op volgende vragen:
 Werden de werken op openbaar domein uitgevoerd?
 Werden de werken door de stad of door een aannemer, aangesteld door de stad, uitgevoerd?
 Welke rol ziet u voor de stad (bevoegde schepen, bevoegde diensten…) om te voorkomen 

wat de getroffen bewoners is overkomen (bv. op het vlak van communicatie)?

Dit agendapunt werd besproken.

#$ondertekening1$#

Voorzitter waarnemend,
Rudi Cober
#$stempel$#
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