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NOTULEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
 
 

Maandag 11 maart 2019 om 19.30 uur 
 

AANWEZIG 

Jeff Ceyssens, Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Rudi Cober, Stefan  Daniels, Jos Drijkoningen, 
Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Mario Knippenberg, 
Elly Langens, Jacques Leten (voorzitter), Elke Luyckx, Marie-Jeanne Savelkoul, Michel 
Theunissen, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Liesbeth Van der Auwera (burgemeester), Edith 
Vanaken, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Mia Weltjens, Sietse Wils, en Stefan Goclon 
(algemeen directeur). 
 

 

 

 
Dagorde 

 
 

1. Notulen en zittingsverslagen: 

a. Notulen gemeenteraad van 4 februari 2019. 

b. Zittingsverslag gemeenteraad van 4 februari 2019. 

2. Aanstelling voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van AGB- ter 
kennisgeving. 

3. Verkiezing Directie Comité AGB – ter kennisgeving. 

4. Herinnering deontologische code mandatarissen. 

5. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad – goedkeuring. 

6. Gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling – goedkeuring. 

7. Visuele communicatie via ledschermen – Goedkeuring starten procedure en lijst uit 
te nodigen firma's. 

8. Gemeentebelastingen en verordeningen – vaststelling retributie op het parkeren in de 
blauwe zone – goedkeuring. 

9. Gemeentelijk reglement met betrekking tot het parkeren van motorvoertuigen in de 4 
zones van de blauwe zone en met betrekking tot het gebruik van 
bewonerskaarten(stickers) – goedkeuring. 

10. Goedkeuring retributiereglement Inter-Energa op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein. 

11. Goedkeuring retributiereglement Inter-Media op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein. 

12. Toelage Afro-Latino – goedkeuring. 
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13. Aanduiden vertegenwoordigers in de Algemene Vergaderingen en/of Raad van Bestuur 
van: 

a. Vzw Toerisme Limburg 

b. ERSV Limburg 

c. Vervoerregio Limburg  

d. Bekkenbestuur Maasbekken 

14. Bijzondere Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 22 
maart 2019 – mandaat van de gemeenteraad – goedkeuring. 

15. Bijzondere Algemene Vergadering van Limburg.net op 27 maart 2019: 

a. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering 
van 27 maart 2019 – goedkeuring. 

b. In te nemen standpunten voor de Algemene Vergadering van 27 maart 2019 
– goedkeuring. 

c. Voordracht leden van de Raad van Bestuur van Limburg.net. 

d. Voordracht afgevaardigde en vast plaatsvervanger van het algemeen comité 
van Limburg.net. 

16. Algemene Vergadering Fluvius op vrijdag 29 maart 2019: 

a. Voordracht van de vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering. 

b. Goedkeuring van agenda en voordracht van een kandidaat-bestuurder. 

17. Wijziging van de statuten Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en 
Maasland – goedkeuring. 

18. Voetbalterreinen Beek – aankoop perceeltje – definitieve beslissing. 

19. Politieverordening betreffende de clubhuizen van motorclubs - Goedkeuring. 

20. Delegatie aantal bevoegdheden inzake personeel. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Notulen en zittingsverslagen: 
a. Notulen gemeenteraad van 4 februari 2019. 

b. Zittingsverslag gemeenteraad van 4 februari 2019. 

 
Op vraag van de fracties VCD en Verjonging wordt in de notulen en in het zittingsverslag de 
correctie doorgevoerd bij agendapunt 3 d.d. de vergadering van 4/02/2019. De stemming was 
15 stemmen voor (CD&V, NVA, BROS) en 10 stemmen tegen (Verjonging, Vernieuwing, VCD). 
Verkeerdelijk stond in het ontwerp verslag ‘met unanieme goedkeuring’. 
 
Na aanpassing worden de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 4 februari 
2019 goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
 
 
 

2 Aanstelling voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van 

AGB- ter kennisgeving. 
 
Dhr. Mario Knippenberg wordt voorgedragen als voorzitter, dhr. Jacques Leten als 
ondervoorzitter. 
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3 Verkiezing Directie Comité AGB – ter kennisgeving. 
 
Dhr. Mario Knippenberg is als voorzitter van de Raad van bestuur ook voorzitter van het 
directiecomité. Andere leden van het directiecomité: Martijn Geerits, Jo Leenders, Christel 
Craenen, Ingrid Bongers en Jacques Leten. 
 

  

4 Herinnering deontologische code mandatarissen. 
 
De deontologische code d.d. 04/02/2013 voor leden van de gemeenteraad en van het college 
van burgemeester en schepenen wordt hierbij aan de gemeenteraad ter herinnering gebracht. 
Dit zal jaarlijks hernomen worden. 
 
De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad op 04 februari 2013 een deontologische code voor de 
gemeenteraad aannam, deze code is ook van toepassing voor leden van het college van 
burgemeester en schepenen en ze is elke gemeenteraad ter inzage bij de fysieke documenten 
die de raadsleden kunnen raadplegen; 

 

Overwegende dat het decreet over het lokaal bestuur niet verplicht om de deontologische 

codes (art. 39, 55, 74) te hernemen wat gemeenteraad, schepencollege, OCMW-raad betreft, 

deze van kracht zijnde deontologische codes worden jaarlijks in herinnering gebracht. De 

code van de gemeenteraad is vanzelf ook van toepassing voor het college van burgemeester 

en schepenen. 

 

Overwegende dat het bijzonder comité van de sociale dienst bij apart besluit van 21 januari 
2019 een deontologische code heeft aangenomen, dezelfde code werd ook goedgekeurd door 
het vast bureau op 27 februari 2019. 
 
Overwegende dat Audit Vlaanderen er ons op heeft gewezen dat de deontologische codes 
regelmatig ter herinnering moeten worden gebracht aan mandatarissen en aan personeel; 
 
Overwegende dat de personeelsdienst doet via een maandelijkse ‘deontologische tip’ voor 
personeel; 
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Overwegende dat de deontologische code vanaf nu jaarlijks aan de gemeenteraadsleden ter 
herinnering wordt gebracht; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 De deontologische code d.d. 04 februari 2013 voor leden van de gemeenteraad 

en van het college van burgemeester en schepenen wordt hierbij aan de 
gemeenteraad ter herinnering gebracht. 

 
Artikel 2 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 
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5 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad – goedkeuring. 
 
Op het voorstel van de voorzitter, gedaan in de gemeenteraad d.d. 04/02/2019 werd een 
overleg ter zake gehouden met de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld. Het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals toegevoegd aan dit besluit, wordt 
goedgekeurd voor deze legislatuur 2019 – 2024. 
 
De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op art. 38 van het decreet over het lokaal bestuur dat voorziet dat de gemeenteraad 
bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement aanneemt; 
 
Gelet op het voorstel van de voorzitter en op het overleg ter zake van de fracties waaruit de 
gemeenteraad is samengesteld; 
 
Na beraadslaging, de goedkeuring met 15 ja-stemmen (Mathieu Kenis, Elly Langens, Michel 
Theunissen, Liesbeth Van der Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi Cober, Stefan 
Daniels, Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja Verheyen, 
Jacques Leten, Jos Drijkoningen) en 7 onthoudingen (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Lode 
Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals toegevoegd aan dit besluit, 

wordt goedgekeurd voor deze legislatuur 2019 – 2024. 
 
Artikel 2 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 
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6 Gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling – goedkeuring. 
 
Titel 6, hoofdstuk 1 van het decreet over het lokaal bestuur voorziet dat de gemeenteraad 
een systeem van klachtenbehandeling, bij reglement, organiseert. Het klachtenreglement van de 
gemeente, zoals toegevoegd aan dit besluit, wordt ter goedkeuring voorgelegd voor deze 
legislatuur 2019-2024. 
De voorzitter legt het agendapunt voor. Raadslid Dries Tyskens: We hebben een amendement 
ingediend. Een klacht wordt beter niet intern via de administratie afgehandeld, objectiviteit is 
echt gewaarborgd en beschermt onze ambtenaren beter als dit via een overeenkomst met de 
Vlaamse Ombudsman, desgevallend als klachtencoördinator, gebeurt.  De fractie Verjonging 
vraagt de stemming over dit amendement. 
 
Omschrijving amendement: 
In het punt 6 van de agenda wordt een systeem van klachtenbehandeling opgericht zoals 
verplicht gesteld door het DLB. 
Artikel 8 van het ontwerp van reglement stipuleert de instantie die optreedt als 
klachtbehandelaar. Voor 3 op 5 gevallen is dit de algemeen directeur of de leden van het 
managementteam. 
Wij menen dat de klachtenbehandelaar in elk geval een externe instantie dient te zijn. Immers 
beschikken de Algemeen Directeur en het managementteam reeds over een zeer druk en 
uitgebreid takenpakket, daarenboven kunnen gênante situaties ontstaan tussen de collega’s 
van het stadspersoneel. 
Artikel 303,§2, 4e DLB voorziet in een overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst. Deze 
externe instantie, is perfect geplaatst om te worden aangeduid als klachtenbehandelaar. 
Wij stellen dan ook voor om te beslissen dat de effectieve klachtbehandeling 
(klachtenbehandelaar) niet in eigen beheer wordt georganiseerd, maar wel via een overeenkomst 
met de Vlaamse Ombudsdienst. 
 
Stemming over het amendement van fractie Verjonging: 8 stemmen voor: Lien Ceyssens, Joël 
Clijsters, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs, Jos Drijkoningen 
en 14 stemmen tegen: Mathieu Kenis, Elly Langens, Michel Theunissen, Liesbeth Van der 
Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi Cober, Stefan Daniels, Geert Ercken, Fanta 
Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja Verheyen, Jacques Leten 
 
 
De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

 

Gelet op titel 6, hoofdstuk 1 van het decreet over het lokaal bestuur dat voorziet dat de 

gemeenteraad een systeem van klachtenbehandeling, bij reglement, organiseert; 

 

Op het voorstel van de voorzitter en van het college van burgemeester en schepenen: 
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Na beraadslaging, de goedkeuring met 14 ja-stemmen (Mathieu Kenis, Elly Langens, Michel 
Theunissen, Liesbeth Van der Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi Cober, Stefan 
Daniels, Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja Verheyen, 
Jacques Leten) en 8 onthoudingen (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Lode Tijskens, Dries Tyskens, 
Edith Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs, Jos Drijkoningen) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  Het klachtenreglement van de gmeente, zoals toegevoegd aan dit besluit, wordt 

goedgekeurd voor deze legislatuur 2019-2024. 
 
Artikel 2 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 
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7 Visuele communicatie via ledschermen – Goedkeuring starten procedure 

en lijst uit te nodigen firma's. 
 
Deze overeenkomst houdt in dat de investeringskost van de schermen gedragen wordt door 
de plaatselijke handelaars die advertentieruimte kopen. De samenwerking wordt aangegaan 
voor een periode van 15 jaar zodat de investeringskost van de schermen over deze periode 
gespreid kan worden. De stad Bree zal instaan voor de plaatsing en stroomvoorziening, na het 
verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. De zendtijd op de schermen zal rekening houden 
met de wetgeving hieromtrent. Dit betekent dat er mag uitgezonden worden tussen 6.00 u ’s 
morgens en 22.00 u ’s avonds. De zendtijd is verdeeld in 50 % voor de handelaars en 50 % 
voor de stad Bree. De jaarlijkse onderhoudskost wordt gedragen door de leverancier van de 
schermen. Er zijn geen uitgaven voor deze opdracht aangezien het investeringsbedrag gedragen 
wordt door de handelaars die advertentieruimte huren. 
 

De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

 

Overwegende dat deze overeenkomst inhoudt dat de investeringskost van de schermen 
gedragen wordt door de plaatselijke handelaars die advertentieruimte kopen; 
 
Overwegende dat de samenwerking aangegaan wordt voor een periode van 15 jaar zodat de 
investeringskost van de schermen over deze periode gespreid kan worden; 
 
Overwegende dat wij, stad Bree instaan voor de plaatsing en stroomvoorziening; 
 
Overwegende dat er voor de plaatsing van de schermen de nodige vergunningen dienen 
afgeleverd te worden; 
 
 
Overwegende dat de plaatsing enkel kan doorgaan indien de nodige vergunningen hiervoor 
worden afgeleverd; 
 
Overwegende dat de zendtijd op de schermen rekening houdt met de wetgeving hieromtrent 
en dit betekent dat er mag uitgezonden worden tussen 6h00 ’s morgens en 22h00 ’s avonds 
en dit 50 % voor de handelaars en 50 % voor de stad Bree; 
 
Overwegende dat de jaarlijkse onderhoudskost gedragen wordt door de leverancier van de 
schermen en deze opdracht daarom geen enkele kost met zich meebrengt. 
 
Na beraadslaging met 21 stemmen voor (Mathieu Kenis, Elly Langens, Michel Theunissen, 
Liesbeth Van der Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi Cober, Stefan Daniels, Geert 
Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja Verheyen, Jacques Leten, 
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Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Jos 
Drijkoningen) en 1 onthouding (Rik Hertogs) 

 

BESLUIT: 
 

Art 1 De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht 
“Visuele communicatie via ledschermen” wordt opgestart. 

 
Art. 2   Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Led4lighting, Kerkstraat 27 3941 Hechtel-Eksel 
- Slide events, Via Media 4 3500 Hasselt 
- ledwagenhuren.be  Hogeblokstraat 3 2800 Mechelen 
- City Screens, C-mine 12, 3600 Genk 

 
Art. 3      De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 april 2019 om 11.00 

uur. 
 
Art. 4     Er zijn geen uitgaven voor deze opdracht aangezien het investeringsbedrag 

gedragenwordt door de handelaars die advertentieruimte huren.  
 

  
 

8 Gemeentebelastingen en verordeningen – vaststelling retributie op het 

parkeren in de blauwe zone – goedkeuring. 
 
Er wordt, vanaf het dienstjaar 2019 tot en met dienstjaar 2024 een gemeentelijke retributie 
gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen 
gelijkgesteld aan de openbare weg. 
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren 
toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is. 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
- gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden/zone. 
- een forfaitair bedrag van € 15,00 per dag voor elke periode die langer is dan deze die 
gratis is met een maximum van 8 uren. 
Bij gebrek aan betaling in der minne binnen de 5 werkdagen wordt er een herinneringsbrief 
verstuurd waarbij de kosten van € 5,00 ten laste zijn van de wanbetaler. 
 
 
De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

http://ledwagenhuren.be/
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Gelet op ons besluit van 15 december 2009 houdende de aanpassing van de 
invorderingsprocedure conform art. 94 van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het besluit, van de gemeenteraad, d.d. 14 januari 2014 tot vaststelling van de retributie 
op het parkeren in de blauwe zone vanaf dienstjaar 2014 tot en met dienstjaar 2019; 
 
Gelet op het besluit, van deze gemeenteraad, d.d. 04 december 2017 met betrekking tot de 
zonering voor het (gratis) parkeren met bewonerskaart; 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1.  Er wordt, vanaf het dienstjaar 2019 tot en met dienstjaar 2024 een gemeentelijke 

retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of 
op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. 

 Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat 
parkeren toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is. 

 Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen 
bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke 
overheden. 

 Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de 
parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4 § 2, van 
de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en 
de organisatie van openbare markten. 

 
Art. 2.  De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
 - gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden/zone. 
 - een forfaitair bedrag van 15,00 EUR per dag voor elke periode die langer is dan 

deze die gratis is. 
 De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar 

aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, 
overeenkomstig artikel 27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975. 

 Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die die de door de 
gemeente uitgereikte sticker voor bewonersparkeren  (opgedeeld in 4 zones in 
Bree) zichtbaar hebben aangebracht op de binnenkant van de voorruit van het 
geparkeerde voertuig, zoals bepaald in het gemeentelijk regelement ter zake, 
goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit d.d.  maart 2019.Het parkeren van 
voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis. 

 Het statuut van "persoon met een handicap" wordt beoordeeld op het ogenblik 
van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit 
van het voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 
29 juli 1991. 

 Op zon- en volgende feestdagen is geen retributie verschuldigd, (ook niet vóór 9 
uur en na 18 uur op gewone dagen) : 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, 
Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 
november, 25 december. 

 
Art.3. De retributie is verschuldigd door de bestuurder die het motorrijtuig parkeert. De 

titularis van de inschrijving van het rijtuig in het repertorium van de motorrijtuigen, 
de houder van de proefritten- of handelaarsplaat op het rijtuig aangebracht, zijn 
samen met de bestuurder van het rijtuig solidair gehouden tot betaling van deze 
retributie. 
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Art. 4.  De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd 
die toegelaten is door de verkeersborden, en is betaalbaar door overschrijving op 
de rekening die door de stad Bree wordt vastgesteld.  Deze laatste mogelijkheid 
wordt enkel aangeboden als de gebruiker opteert voor de toepassing van het 
forfaitair tarief. 

 
Art. 5.  De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf niet zichtbaar achter de 

voorruit van zijn voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling 
van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire tarief. 

 Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de 
gemeente een uitnodiging om de retributie binnen de 5 werkdagen te betalen aan 
op de voorruit van het voertuig. 

 
Art. 6.  Bij gebrek aan betaling in der minne binnen de 5 werkdagen wordt er een 

herinneringsbrief verstuurd waarbij de kosten van 5,00 EUR ten laste zijn van de 
wanbetaler. 

 Ingeval van niet-betaling binnen de 30 dagen zal er een aangetekende brief 
verstuurd worden, verhoogd met de wettelijke tarieven ten laste van de wanbetaler. 

 Indien de retributie hierna nog niet voldaan is, worden de verschuldigde sommen 
conform art. 94 van het gemeentedecreet - na visering en uitvoerbaarverklaring 
door het college van burgemeester en schepenen - middels dwangbevel ingevorderd.  

 
Art. 7. De stadsdiensten worden belast met het parkeertoezicht en de minnelijke 

invorderingen.  
 
Art. 8.  Dit besluit vervangt het gemeenteraadsbesluit van 14 januari 2014 betreffende de 

vaststelling van de retributie op het parkeren in de blauwe zone, dat besluit komt 
vanaf heden te vervallen. 

 
Artikel 9 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

9 Gemeentelijk reglement met betrekking tot het parkeren van 

motorvoertuigen in de 4 zones van de blauwe zone en met betrekking tot 

het gebruik van bewonerskaarten(stickers) – goedkeuring. 
 
Het is noodzakelijk om de reglementering op het parkeren in de blauwe zone aan te passen 
aan de huidige situatie, onder meer met betrekking tot de shop & go-parkeerplaatsen en de 
plaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. De reglementering “Parkeren met 
bewonerskaarten: zonering” in Bree centrum, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 
04/12/2017, wordt geïntegreerd in dit reglement en vanaf heden vervangen bij de goedkeuring 
ervan. 
 
 
De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
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Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

 
Overwegende dat het noodzakelijk is om de reglementering op het parkeren in de blauwe zone 
aan te passen aan de huidige situatie, ondermeer met betrekking tot de shop&go-
parkeerplaatsen en de plaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen; 
 
Overwegende dat de reglementering “Parkeren met bewonerskaarten: zonering” in Bree centrum, 
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 04 december 2017, geïntegreerd wordt in dit 
reglement en dus vanaf heden vervangen wordt bij de goedkeuring ervan; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 Het aan dit besluit gehechte reglement op het parkeren van motorvoeruigen in de 

blauwe zone en met betrekking tot bewonerparkeren wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 Dit reglement zal via diverse kanalen, waaronder website en sociale media,  bekend 

gemaakt worden aan bewoners en bezoekers van Bree. 
 
Artikel 3   Dit besluit vervangt het besluit van de gemeenteraad van 04 december 2017 

“Parkeren met bewonerskaarten: zonering”. 
 
Artikel 4 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 
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10 Goedkeuring retributiereglement Inter-Energa op werken aan 

nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. 
 
Voor punt 10 en 11 geldt hetzelfde: de stad/gemeente en de burgers worden voortdurend 
geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk grondgebied. Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de 
gemeentelijke wegen en hebben aldus een impact op het openbaar domein. De stad/gemeente 
heeft de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een 
snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van 
de werken tot een minimum te herleiden, goedgekeurd. Op het vlak van het onderhoud en de 
herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd die verband houden 
met de continuïteit van de dienstverlening. Daarnaast zijn er een aantal werken zoals 
aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant 
een impact hebben op het openbaar domein. Daarom wordt aan de eigenaar van elke 
nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik 
van het gemeentelijk openbaar domein naar 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. 
 
 
De Gemeenteraad: 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 
 

Gelet op het feit dat de stad/gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden 

met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk 

grondgebied; 

 

Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke 

wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein; 

 

Gelet op de goedkeuring door de stad/gemeente van de Code voor Infrastructuur- en 

Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de 

werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te 

herleiden; 

 

Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een 

delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten;  

 

Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld 

dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de 

dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, 
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herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben 

op het openbaar domein; 

 

Gelet op de actualisatie van de code in 2017 naar aanleiding van meer aandacht voor minder 

hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, 

KLIP...; 

 

Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1 - Algemeen 

 

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

gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar 

aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, 

in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeen-

tewegen.  

 

Permanente nutsvoorzieningen zijn : 

- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-

, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig 

voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en 

afvalwater, warm water, brandstof, 

- telecommunicatie, 

- radiodistributie en kabeltelevisie, 

- de transmissie van enigerlei data, 

 ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden, 

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien 

als nutsvoorzieningen. 

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 

voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente of indien het 

werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente. 

 

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2019 voor een termijn eindigend op 

31 december 2019. 

 

Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken 

 

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 

openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, 

voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.   

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoor-

zieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van 

hogervermeld(e) bedrag(en). 

 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 
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Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onder-

houdswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 

 

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en 

kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar 

een retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig 

aansluitingspunt.  

 

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 

distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro 

per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente. 

 

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 

nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten 

op het grondgebied van de stad/gemeente.  

 

Artikel 4 – Inning 

 

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de 

facturen.   

 

Artikel 5 – Definitief karakter 

 

Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal 

Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. 

 

  
 

11 Goedkeuring retributiereglement Inter-Media op werken aan 

nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. 
 
De Gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
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Gelet op het feit dat de stad/gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden 

met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk 

grondgebied; 

 

Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke 

wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein; 

 

Gelet op de goedkeuring door de stad/gemeente van de Code voor Infrastructuur- en 

Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de 

werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te 

herleiden; 

 

Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een 

delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten;  

 

Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld 

dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de 

dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, 

herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben 

op het openbaar domein; 

 

Gelet op de actualisatie van de code in 2017 naar aanleiding van meer aandacht voor minder 

hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, 

KLIP...; 

 

Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1 - Algemeen 

 

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

gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar 

aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, 

in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeen-

tewegen.  

 

Permanente nutsvoorzieningen zijn : 

- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-

, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig 

voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en 

afvalwater, warm water, brandstof, 

- telecommunicatie, 

- radiodistributie en kabeltelevisie, 

- de transmissie van enigerlei data, 

 ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden, 

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien 

als nutsvoorzieningen. 
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De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 

voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente of indien het 

werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente. 

 

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2019 voor een termijn eindigend op 

31 december 2019. 

 

Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken 

 

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 

openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, 

voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.   

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoor-

zieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van 

hogervermeld(e) bedrag(en). 

 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 

 

Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onder-

houdswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 

 

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en 

kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar 

een retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig 

aansluitingspunt.  

 

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 

distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro 

per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente. 

 

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 

nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten 

op het grondgebied van de stad/gemeente.  

 

Artikel 4 – Inning 

 

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de 

facturen.   

 

Artikel 5 – Definitief karakter 

 

Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal 

Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. 
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12 Toelage Afro-Latino – goedkeuring. 
 
Aan de organisator Afro Latino vzw, vertegenwoordigd door Kristof Henseler, wordt een toelage 
toegekend van € 5000,00 met de kredieten, voorzien onder budgetcode 0739/6493000 het 
exploitatiebudget van 2019. 
 
 
De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

 

Gelet op het reglement voor de erkenning en subsidiëring van socio-culturele verenigingen en 

projecten van 14 december 2010; 

 

Gelet op de aanvraag voor projectsubsidie van Afro Latino; 

 

Gelet op het benodigde budget voor de organisatie van het Afro Latino Festival op 12, 13 en 

14 juli 2019;  
 

Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 

 
BESLUIT: 
 

Art. 1      Aan de organisator Afro Latino vzw, vertegenwoordigd door Kristof Henseler, wordt    

           een toelage toegekend van € 5000,00 met de kredieten, voorzien onder  

           budgetcode 0739/6493000 het exploitatiebudget van 2019. 

 

Art. 2     De begunstigde vereniging is, op straffe van gehele terugbetaling van het    

           ontvangen bedrag, ertoe gehouden de tussenkomst aan te wenden voor de  

           organisatie van het project “Afro Latino Festival” op 12, 13 en 14 juli 2019. 

 

Art. 3      Afschrift van dit besluit zal bij het betalingsbevel gevoegd worden. De toelage zal    

           gestort worden op rekeningnummer BE29 1324 8104 4764. 

 

Art. 4      Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de contactpersoon van  

           Kristof Henseler, Bergstraat 9 in 3960 Bree. 
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Art. 5 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

13 Aanduiden vertegenwoordigers in de Algemene Vergaderingen en/of Raad 

van Bestuur van: 
 

a. Vzw Toerisme Limburg 

 

De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

 

Gelet op het feit dat de stad Bree aangesloten is bij vzw Toerisme Limburg; 
 
Gelet op het feit dat bij het begin van elke nieuwe gemeentelijke legislatuur een nieuwe 
gemeentelijke afgevaardigde moet worden aangeduid; 
 
 
Gelet op de brief dd. 15/02/2019 van vzw Toerisme Limburg met de vermelding naar hun 
statuten ter zake: 

Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 De schepen bevoegd voor toerisme, dhr. Jo Vandersteegen is de vertegenwoordiger 

van de gemeente in vzw Toerisme Limburg. 
 
Artikel 2 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

b. ERSV Limburg 

 

De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
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Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

 
Gelet op het Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de 
bevoegdheden van de erkende regionale 
samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de 
regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités; 
 
Gelet op de statuten en gelet op het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband (ERSV) Limburg; 
 
Overwegende dat er vanuit de gemeenteraad van Bree één (1) vertegenwoordiger dient 
voorgedragen te worden voor de algemene vergadering van ERSV Limburg; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 De burgemeester Liesbeth Van der Auwera wordt vanuit de gemeenteraad van Bree 

aan ERSV Limburg voorgedragen als lid van hun algemene vergadering. 
 
Artikel 2 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

c. Vervoerregio Limburg  

 

De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

 
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp 
van decreet betreffende de basisbereikbaarheid; 
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Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het 
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze 
vervoerregio’s; 
 
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Bree deel uitmaakt van de vervoerregio Limburg; 
 
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
 
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden 
opgemaakt;  
 
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten 
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt; 
 
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op 
deze wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het 
mobiliteitsbeleid voor de regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de 
gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, 
het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook 
doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering 
van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het 
Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale 
mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de 
vervoerregio; 
 
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren 
aan de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen 
(o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete 
acties; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 

BESLUIT: 
 
Art. 1: De schepen bevoegd voor Mobiliteit, dhr. Mario Knippenberg met dhr. Rudi Cober 

als plaatsvervanger is de vertegenwoordiger van de gemeente in de 
Vervoerregioraad van de vervoerregio Limburg. 

 
Art. 2: De mobiliteitsambtenaar, mevr. Annita Verhoeven is de ambtelijke vertegenwoordiger 

van de gemeente in de vervoerregio Limburg. De ambtelijke vertegenwoordiger is 
gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te wonen. 

 
Art. 3: De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het 

mobiliteitsplan van de vervoerregio Limburg. Alle gegevens die de gemeente heeft 
verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op 
eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van 
de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de 
voorbereiding van concrete projecten 

 
Art. 4: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt  belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
 
Art. 5: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio 

Limburg :  
 
 DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN 
 Beleid 
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 T.a.v. mevr. Karin Cardinaels 
 Koningin Astridlaan 50 bus 4 
 3500 Hasselt 
 
Art. 6: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

d. Bekkenbestuur Maasbekken 

 
De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd op 
15 juni 2018 in het Waterwetboek)  
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur 
Maasbekken, van 29/01/2019 m.b.t. de vraag tot afvaardiging van een gemeentelijk mandataris 
in het bekkenbestuur, waarvan gemeente Bree deel uitmaakt.  
 
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft: 
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen; 
2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren, 
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de 
resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 1.6.2.5, binnen een termijn van 90 
dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin 
van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft; 
3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te 
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht; 
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5, § 
1; 
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels 
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de 
vaststelling van de zoneringsplannen; 
6° advies te verlenen over: 
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de watersystemen; 
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties; 
7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de 
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter 
beheer te realiseren; 
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8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen 
het bekken te agenderen. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 –  Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Maasbekken 

onder voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Limburg. Hiertoe worden 
volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid. Effectief lid: Schepen Jo 
Vandersteegen. 

 
Art. 2 – Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het bekkensecretariaat 

Maasbekken, Havenstraat 44, 3500 Hasselt. 
 
Art. 3: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

14 Bijzondere Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal 

van 22 maart 2019 – mandaat van de gemeenteraad – goedkeuring. 
 
De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op 

art. 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

 

Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 

445 dat bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de 

eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene 

vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad 

van bestuur wordt overgegaan; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal 

(“Cipal”); 

 

Gelet op de statuten van Cipal; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van … [datum invullen] inzake de aanduiding van de 

vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal; 

 

Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal 

van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten: 

 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 

2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad 

van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 

3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 

Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere 

algemene vergadering van 22 maart 2019; 

 

Gelet op art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden 

m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie bepaalt; 

 

Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in 

house-exceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele 

aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd; 

 

Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een 

‘gezamenlijke controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal 

moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele 

vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen; 

 

Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders: 

 

Dries Wim, burgemeester Genk 

Eens Karolien, schepen Tessenderlo 

Fourie Lore, schepen Landen 

Geypen Greet, schepen Mechelen 

Iacopucci Pietro, schepen Waregem 

Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar 

Mannaert Dieter, schepen Dendermonde 

Matheï Steven, burgemeester Peer 

Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg 

Paredaens Koen, schepen Zoersel 

Stijnen Francis, schepen Turnhout 

Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal 

Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem 

Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem 

Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen 

 

Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide 

consultatie- en overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal;  

 

Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening 

gehouden werd met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, 
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bevolkingscijfers, politieke verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen 

de raad van bestuur; 

 

Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De  gemeenteraad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 

kandidaat-bestuurders goed. 
 
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de bijzondere 

algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen 
conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen 
beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou 
worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om 
deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 

 
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 

onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
 
Artikel 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

15 Bijzondere Algemene Vergadering van Limburg.net op 27 maart 2019: 
 

a. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 27 
maart 2019 – goedkeuring. 

 

De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in 
artikel 398, §1, 3° van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22/12/17 (verder ‘het Decreet’. 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net. 

 
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’). 
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Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot 
goedkeuring van de agenda van de  bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van 
woensdag 27 maart 2019 om 18 uur in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur 
Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.  
 
Overwegende dat artikel 432 van het Decreet bepaalt dat de vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangeduid worden uit hun leden. 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1  Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van Limburg.net 

wordt aangewezen:  
 De heer Michel Theunissen, Caubergstraat 56 3960 Bree 
 Met als plaatsvervanger1:  
 De heer Jo Vandersteegen, ’t Hasselt 2 3960 Bree  
 
 De aangeduide vertegenwoordiger beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is 

aan het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt in Limburg.net (zie art. 7, 
9 en 37 van de Statuten).  

 
Artikel 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

b. In te nemen standpunten voor de Algemene Vergadering van 27 maart 2019 – 
goedkeuring. 

 

De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 

Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 

rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in 

artikel 398, §1, 3° van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22/12/17 (verder ‘het Decreet’). 

 

                                                        
 
1 De aanduiding van een plaatsvervanger is niet verplicht maar omwille van organisatorische redenen wordt 

hier ten zeerste op aangedrongen.  
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Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net. 

 

Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten). 

 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot 

goedkeuring van de agenda van de  bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van 

woensdag 27 maart 2019 om 18 uur in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur 

Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt, met volgende agendapunten:   

 

1) Welkom door de voorzitter 

2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 

3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 Statuten) 

4) Benoeming leden van de raad van bestuur (art. 20 en 21 Statuten) 

5) Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten) 

6) Goedkeuring Code goed bestuur  

7) Varia 

a. Toelichting van de grote lijnen van het ondernemingsplan 2019-2024 

(wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van juni 

2019) 

8) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 432 van het Decreet de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering. 

 

Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren  
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1  De agendapunten van de Bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 van 

de opdrachthoudende vereniging Limburg.net worden goedgekeurd/niet 
goedgekeurd.  

 
Artikel 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

c. Voordracht leden van de Raad van Bestuur van Limburg.net. 

 

De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
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Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in 
artikel 398, §1, 3° van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22/12/17 (verder ‘het Decreet’). 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net. 
 
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’). 
 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot 
goedkeuring van de agenda van de  bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van 
woensdag 27 maart 2019 om 18 uur in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur 
Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. 
 
Gelet op artikel 445 van het Decreet dat bepaalt dat in geval van algehele vernieuwing van 
de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de 
verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot algehele 
vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de 
deelnemende besturen reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. 
 
Gelet op artikel 434 § 1 van het Decreet en artikel 20.1 van de Statuten die bepalen dat het 
aantal leden van de raad van bestuur maximaal vijftien bedraagt. Van dit aantal leden mag 
maximaal twee derde van hetzelfde geslacht zijn. Er wordt een evenwichtige verdeling 
nagestreefd tussen de leden van de raad van bestuur uit grote en kleine gemeenten op het 
vlak van het aantal inwoners (artikel 20.2 van de Statuten).  
  
Gelet artikel 20.2 van de Statuten dat stelt dat wanneer er stemgerechtigde leden van de raad 
van bestuur moeten worden aangeduid, dan kan elke deelnemende gemeente een lijst van 
kandidaten voordragen met hoogstens zoveel leden als eraan te duiden stemgerechtigde leden 
in de raad van bestuur zijn.  
 
Gelet op de onverenigbaarheden zoals vermeld in artikel 20.4 van de Statuten en artikel 436 
van het Decreet. 
 
Overwegende dat op 1 januari 2019 een algehele vernieuwing van de gemeenteraden heeft 
plaatsgevonden.  
 
Overwegende dat de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net ter installatie van de 
raad van bestuur plaatsvindt op woensdag 27 maart 2019. 
 
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig artikel 20.2 van de Statuten overgaat tot 
voordracht van de lijst van 15 kandidaat bestuurders die werd samengesteld met inachtname 
van de criteria zoals bepaald in artikel 20.2 van de Statuten.  
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1  De gemeente Bree draagt onderstaande lijst van 15 kandidaten voor als leden van 

de raad van bestuur van Limburg.net:  
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Naam Woonplaats 

 Feytons Jo Borgloon 

 Heleven Bart Zonhoven 

 Nijs Bob Lommel 

Nijssens Carl St Truiden 

 Oktay Muhammet Houthalen-Helchteren 

 Pirlotte Heidi Heers 

Ramaekers Mieke Maasmechelen 

 Erlingen Ingrid Dilsen-Stokkem 

 Thielemans Isabelle Heusden-Zolder 

Thijsen Tom Kortessem 

 Vandormael Cindy Alken 

 Vliegen Raf Oudsbergen 

 Werelds Liesbeth Hoeselt 

Wouters Jan Hasselt 

 Wouters Luc Lummen 

 
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt in tweevoud verzonden aan LIMBURG.NET. 
 
Artikel 3: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

d. Voordracht afgevaardigde en vast plaatsvervanger van het algemeen comité van 
Limburg.net. 

 

De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in 
artikel 398, §1, 3° van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22/12/17 (verder ‘het Decreet’). 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net. 
 
Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’). 
 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 30 januari 2019 tot 
goedkeuring van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van 
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woensdag 27 maart 2019 om 18 uur in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur 
Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.  
 
Gelet op artikel 442 van het Decreet dat bepaalt dat in elke dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging een algemeen comité kan opgericht worden om de verbinding 
en het overleg tussen de raad van bestuur en de deelnemers te faciliteren.  
 
Gelet artikel 29 van de Statuten dat een algemeen comité opricht bij Limburg.net en dat 
bepaalt dat het algemeen comité bestaat uit afgevaardigden van de gemeenten waarbij elke 
gemeente één afgevaardigde heeft. Elke deelnemende gemeente mag bijgevolg één 
vertegenwoordiger voordragen die namens haar in het algemeen comité zetelt. Het 
voorgedragen lid moet een natuurlijke persoon zijn die in de gemeente lid is van het college 
van burgemeester en schepenen. Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente een vaste 
plaatsvervanger aan.  
Overwegende dat op 1 januari 2019 een algehele vernieuwing van de gemeenteraden heeft 
plaatsgevonden.  
Overwegende dat de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net ter installatie van de 
raad van bestuur plaatsvindt op woensdag 27 maart 2019. 
Overwegende dat op deze vergadering ook de benoeming van de afgevaardigden en de vaste 
plaatsvervangers van het algemeen comité geagendeerd staat.  
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met artikel 442 van het Decreet en artikel 
29 van de Statuten overgaat tot aanduiding van een afgevaardigde en vaste plaatsvervanger 
voor het algemeen comité.  
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeente Bree draagt de heer Michel Theunissen, Caubergstraat 56, 3960 Bree  

voor als afgevaardigde voor het Algemeen Comité van Limburg.net. 
 
Artikel 2: De gemeente Bree draagt de heer Jo Vandersteegen, ’t Hasselt 2, 3960 Bree  voor 

als vaste plaatsvervanger voor het Algemeen Comité van Limburg.net. 
 
Artikel 3: Een getekend afschrift van dit besluit wordt in tweevoud verzonden aan Limburg.net. 
 
Artikel 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

16 Algemene Vergadering Fluvius op vrijdag 29 maart 2019: 
a. Voordracht van de vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering. 

 

De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 



Vergadering Gemeenteraad // Maandag 11 maart 2019 // Pagina 60 van 76 

 

 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering 
van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de 
leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen 
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024; 
 
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden ook gelden voor de 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als 
kandidaat-bestuurder mogen voorgedragen worden. 
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen de goedkeuring; 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 De heer Mathieu Kenis, raadslid, Genatteweg 20, 3960 Bree 
 
 aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen 

van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging voor de periode van heden tot het einde 
van de gemeentelijke legislatuur. 

 
Artikel 2 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 

voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

 
Artikel 3: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

b. Goedkeuring van agenda en voordracht van een kandidaat-bestuurder. 

 
De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
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Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 29 maart 2019 plaatsheeft te Hasselt; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten alle huidige mandaten bij 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene 
vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te 
gaan; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17, derde alinea, van de statuten de deelnemende 
gemeenten het recht hebben om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3 namens de deelnemende 
gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 namens de deelnemende gemeenten van 
respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voor te dragen;  
 
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van 
de raad van bestuur beperkt is tot zes (6);  
 
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 
§2 74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven 
in de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd; 
 
Gelet op de beraadslagingen,  
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 29 maart 2019 
met als agendapunten: ‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’ en ‘Statutaire 
mededelingen’. 

 
Artikel 2 De drie kandidaat-bestuurders die binnen Fluvius System Operator namens Fluvius 

Limburg benoemd worden in de Raad van Bestuur, ook voor te dragen als 
kandidaat-bestuurders van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, voor een duur 
van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 29 maart 2019 tot aan de eerste 
algemene vergadering in het jaar 2025. 

 
Artikel 3 De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene 

vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 
29 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 
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Artikel 4 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

 
Artikel 5: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

17 Wijziging van de statuten Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen 

en Maasland – goedkeuring. 
 
De wijziging van de statuten is eerder door de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland in een 
schriftelijke ronde goedgekeurd. De statutenwijziging dient tevens ter bekrachtiging te worden 
voorgelegd aan de gemeenteraden van de leden van de Interlokale Vereniging Plaatselijke 
Groep Kempen en Maasland. 
 
 
De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

 
Gelet op de brief van 8 februari 2019 van PG Leader Kempen en Maasland betreffende de 
wijziging van de statuten Interlokale Vereniging Leader Kempen en Maasland. 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1: De statutenwijziging zoals voorgesteld door PG Leader Kempen en Maasland wordt 

goedgekeurd. 
 
Art. 2: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio 

Limburg :  
 

  
 

18 Voetbalterreinen Beek – aankoop perceeltje – definitieve beslissing. 
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Overwegende het aanbod van de familie Broekx om een perceeltje, gelegen in het BPA-
Veerstraatveld- sportzone, gelegen te Bree, 3e Afdeling, Sie B. nr. 261D met een oppervlakte 
van 840 m² aan de stad Bree te verkopen en omdat dit perceel thans reeds in gebruik is als 
voetbalveld, kan, na de principiële beslissing in de gemeenteraad d.d. 02/02/2015, nu 
overgegaan worden tot definitieve aankoop van dit perceel. 
 
 
De gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

 
Overwegende het aanbod van de familie Broekx om een perceeltje, gelegen in het BPA-
Veerstraatveld- sportzone, gelegen te Bree, 3e Afdeling, Sie B. nr. 261D met een oppervlakte 
van 840 m2 aan de stad Bree te verkopen; Overwegende dit perceel thans reeds in gebruik 
is als voetbalveld; 
 
Overwegende de Stad Bree de omringende percelen behorende tot de voetbalaccommodatie 
reeds in eigendom heeft;   
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 02.02.2015 inzake de principiële beslissing tot 
aankoop van deze grond; 
 
Overwegende het schattingsverslag van landmeters & vastgoedexperten dd. 31.05.2017  waarbij 
de aankoopwaarde van dit perceel op 5040 euro geschat worden; 
 
Overwegende de verkoopovereenkomst dd. 06.02.2019 tussen de onverdeeldheid Broekx en de 
Stad Bree waarbij de aankoopprijs op € 5040- bepaald wordt; 
 
Overwegende dat het bodemattest nog moet aangevraagd worden; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden wordt overgegaan tot de aankoop 

van volgend perceel van de onverdeeldheid Broekx,  gelegen ter hoogte van de 
voetbalterreinen te Beek,  3ee Afdeling, Sectie B nr; 261D met een groote van 840 
m2: 

 
Artikel 2  De aankoop gebeurt onderhands tegen de prijs van : 
 - De verkoopprijs, zoals aangegeven in het schattingsverslag dd. 31.05.2017 van 

landmeter-expert Mathieu Rutten, zijnde € 5040-  
 - De kosten voor het bodemattest, kosten voor het opstellen van het meetplan en 

het schattingsverslag, registratiekosten, overschrijvingskosten en andere vaste 
aktekosten 

         



Vergadering Gemeenteraad // Maandag 11 maart 2019 // Pagina 64 van 76 

 

Artikel 3      De aankoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden. 

 Het bestuur verkrijgt de volle eigendom van het aangekochte onroerend goed  bij het 

verlijden van de authentieke akte.  Vanaf dan zijn ook het risico en de burgerlijke 

aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor rekening van het bestuur.  

 De percelen worden overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin dit zich 

thans bevinden:  

 zonder waarborg van maat of oppervlakte, al is het verschil één twintigste of 

meer  

 met alle zichtbare en verborgen gebreken  

 met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en 

niet-voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn zij niet bekend  

 zonder waarborg wat betreft de hoedanigheid en / of gebreken van de grond 

en de ondergrond. 

 Indien het onroerend goed mocht getroffen zijn of worden door enig besluit van de 

overheid inzake gehele of gedeeltelijke onteigening, rooilijnen betreffende de voor-of 

achterbouw, urbanisatievereisten of enig ander overheidsbesluit of reglement, moet de 

koper zich houden aan alle voorschriften ervan zonder verhaal tegen de verkopers  

wegens verlies van grond, weigering van bouwvergunning of om welke andere reden 

ook.  

 Het bestuur moet alle belastingen, zoals de onroerende voorheffing en alle taksen, 

met inbegrip van eventuele verhaalbelastingen dragen en betalen vanaf de datum van 

ingenottreding.  

 Het perceel is vrij van gebruik of pacht.  

 

Artikel 4    De in bijlage gevoegde verkoopovereenkomst dd. 06.02.2019 te  aanvaar-  

          den. De verkoop gebeurt derhalve met inachtneming van de in de 

          verkoopovereenkomst vastgelegde algemene en bijzondere voorwaarden, in het  

          bijzonder met het bekomen van een gunstig bodemattest 

 

Artikel 5  Bij niet-naleving van de in dit besluit vastgestelde voorwaarden is de 

          verkoopovereenkomst van rechtswege ontbonden 

 

Artikel 6  Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerend goed aan te kopen 

          voor openbaar nut. 

 

Artikel 7  De verkoper ontslaat de hypotheekbewaarder ervan ambtshalve inschrijving te 

          nemen. 

 

Artikel 8  De Burgemeester, mevrouw Liesbeth Van der Auwera te machtigen tot het 

          ondertekenen van de authentieke akte. 
 
Artikel 9  Deze beslissing over te maken aan notaris Fransmans – Dalemans, Witte Torenwal 

28 te 3960 Bree voor de opmaak van de authentieke akte 
 
Artikel 10  De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 
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19 Politieverordening betreffende de clubhuizen van motorclubs - 

Goedkeuring. 
 
Gemeenten moeten instaan voor de bewaking van de openbare rust, veiligheid en reinheid op 
hun grondgebied. Het bestuur is zich bewust geworden van de noodzaak van een goed 
georganiseerd bestuur, hetgeen o.a. betekent dat men over de nodige degelijke reglementen 
en verordeningen beschikt en dat er op de naleving ervan wordt gehandhaafd. De bepalingen 
van deze politieverordening zijn van toepassing op  inrichtingen die gewoonlijk dienen als 
clubhuis van een motorclub. Voor bovenvermelde inrichtingen is het nodig om de risico’s, die 
de inplanting en de exploitatie van deze inrichtingen met zich kunnen meebrengen (o.a. af- en 
aanrijden van lawaaierige motoren ook ‘s nachts, wild parkeren, …), te controleren ter vrijwaring 
van de openbare rust en veiligheid. Er is de historische rivaliteit tussen sommige motorclubs, 
hun supportclubs en sympathisanten en andere motorclubs enerzijds, anderzijds ook het risico 
op provocatie of confrontatie tussen rivaliserende motorclubs. Het huidige spanningsveld in de 
Euregio en concreet in Bree is zeer reëel. 
 
De Gemeenteraad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de administratieve sancties en de 
uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

 
Overwegende dat de gemeenten instaan voor de bewaking van de openbare rust, veiligheid en 
reinheid op hun grondgebied; 
 
Overwegende dat het bestuur zich bewust is geworden van de noodzaak van een goed 
georganiseerd bestuur, hetgeen o.a. betekent dat men over de nodige degelijke reglementen 
en verordeningen beschikt en dat er op de naleving ervan wordt gehandhaafd; 
 
Dat voor inrichtingen die gewoonlijk dienen als clubhuis van een motorclub de bepalingen van 
deze politieverordening van toepassing zijn; 
 
Overwegende dat het, m.b.t. bovenvermelde inrichtingen, nodig is om de risico’s die de inplanting 
en de exploitatie van deze inrichtingen met zich kunnen meebrengen (o.a. af- en aanrijden van 
lawaaierige motoren ook ‘s nachts, wild parkeren, …) te controleren ter vrijwaring van de 
openbare rust en veiligheid; 
 
Overwegende de historische rivaliteit tussen sommige motorclubs, hun supportclubs en 
sympathisanten en andere motorclubs; 
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Overwegende dat het risico op provocatie of confrontatie tussen rivaliserende motorclubs is 
gezien het huidige spanningsveld in de Euregio en concreet in Bree zeer reëel; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 De onderstaande politieverordening betreffende de clubhuizen van motorclubs goed 

te keuren: 
 
POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE CLUBHUIZEN VAN MOTORCLUBS 
 
HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 Definities 
 
Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder: 
 
1.   Uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht 

hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en/of risico de inrichting 
wordt uitgebaat.  

 
2.  Uitbatingsvergunning: een vergunning die aan de uitbater het recht verleent op het 

aangeduide adres de inrichting uit te baten.  
 
3.   Motorclub: club voor motorliefhebbers.      
 
4.  Clubhuis: een inrichting waar leden (en sympathisanten) van een motorclub regelmatig 

bijeenkomsten houden en waar al dan niet de symbolen van de club duidelijk worden 
tentoongesteld (foto’s, clubemblemen,…).  

 
5.  Organen van de rechtspersoon: alle personen die enige bevoegdheid hebben tot het nemen 

van beslissingen of het vertegenwoordigen van de rechtspersoon. 
 
6.  Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid, alwaar een verslag 

werd opgesteld door de brandweer overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. 
 
7. Stedenbouwkundig onderzoek: dit onderzoek omvat een screening van de 

omgevingsvergunningen afgeleverd voor het onroerend goed (of van de vergund geachte  
toestand van het onroerend goed – bij ontstentenis van omgevingsvergunningen) waarbij 

    de focus ligt op de functie van het goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft 
echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om mogelijke 
stedenbouwkundige overtredingen te rechtvaardigen. 

 
8.  Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening van de 

omgevingsvergunningen afgeleverd voor het onroerend goed. Een positieve uitkomst van 
dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend 
worden om mogelijke milieuovertredingen te rechtvaardigen. 

 
9.  Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit onderzoek omvat een onderzoek naar de 

vestigingsformaliteiten als ondernemer en/of VZW (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige 
beroepskennis) en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven 
zijn. 

 
10. Moraliteitsonderzoek: Een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten: 
 



Vergadering Gemeenteraad // Maandag 11 maart 2019 // Pagina 67 van 76 

 

    Dit omvat ook een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, 
of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere private doch 
voor het publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of 
plaatsgevonden hebben, die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het 
vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, 
psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale 
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare 
veiligheid en rust in het gedrang komt. 

 
    Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de inrichting, op 

de uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers, alsook op de aangestelde(n) van 
de uitbater.  

 
    Het moraliteitsonderzoek wordt in voorkomend geval ook uitgevoerd op de personen 

vermeld op de ledenlijst. 
 
11. Financieel onderzoek bestaat uit: 
    - Een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke     

aard ook; 
    - Een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige 

aanwijzingen zijn van fraude; 
    - Een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden gedaan in 

de inrichting, en/of waarmee de aankoop gefinancierd wordt. 
 
    Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de uitbater. Indien de uitbater een 

rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de 
exploitant en/of de vertegenwoordigers. 

 
    Voor het financieel onderzoek kan het advies ingewonnen worden van de financiële dienst 

van de stad, de lokale politie, de federale gerechtelijke politie, het parket en FOD Financiën.  
 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
 
Deze verordening is van toepassing op alle clubhuizen van motorclubs op het grondgebied van 
Bree. 
 
HOOFDSTUK II – UITBATINGSVERGUNNING 
 
Artikel 3 Algemene verplichting 
 
§1. Onverminderd de hogere wetgeving en onverminderd andere politieverordeningen en 

reglementen, moet een uitbater van een clubhuis voor het openen, het openhouden of het 
heropenen van een clubhuis in het bezit zijn van een uitbatingsvergunning afgeleverd door 
de burgemeester. 

 
§2. De bestaande clubhuizen krijgen 3 maanden de tijd, te rekenen vanaf ingangsdatum van 

dit reglement, voor het indienen van hun aanvraag tot het bekomen van een vergunning. 
     
    Het bewijs van aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning 

wordt verleend of geweigerd, voor zover het aanvraagdossier ook ontvankelijk is. Bij 
weigering heeft de uitbater 6 maanden de tijd om zich in orde te stellen.  

    
§3. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in het clubhuis die een verandering uitmaken ten 

opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag 
onmiddellijk te melden aan de burgemeester.  

 
§4. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de uitbater dient er een 

nieuwe uitbatingsvergunning aangevraagd te worden. 
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§5. In de volgende gevallen is er alleszins sprake van een wijziging met betrekking tot de 

uitbater: 
   - De overdracht naar een andere (rechts)persoon of vereniging of de uitbreiding met een 
     bijkomend persoon; 
   - Een wijziging van de vennoten, wijziging van rechtsvorm of de overdracht van de 
     rechtspersoon naar een andere of de fusie met of overname door een andere 
     rechtspersoon. 
 
 

Artikel 4  Aanvraag  
 
§1.  Voor het verkrijgen van de exploitatievergunning dient de exploitant, aangetekend of tegen 
    ontvangstbewijs, een schriftelijke aanvraag in bij de burgemeester tenminste 60 dagen voor 

de geplande opening.  
 
    De vergunningsaanvraag verloopt in twee stappen.  
 
§2.  Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning dient te worden gevoegd: 

- een kopie van de identiteitskaart van hetzij de uitbater-natuurlijke persoon, hetzij de 
bestuurders van de vereniging als uitbater, hetzij de organen van de rechtspersoon als 
uitbater;  

- een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de uitbater; 
- het telefoonnummer en e-mailadres waarop de uitbater te bereiken is; 
- de naam van de motorclub; 
- het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van het clubhuis;  
- in voorkomend geval, een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket; 
- in voorkomend geval, een kopie van de statuten van de vennootschap of VZW; 
- een bewijs van goed gedrag en zeden van de uitbater, van de organen en/of 

vertegenwoordigers van de uitbater, alsook van de aangestelde(n) van de uitbater (voor 
het moraliteitsonderzoek); 

- in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats 
of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een 
beëdigd vertaler (voor het moraliteitsonderzoek); 

- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
§3.  Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de politiediensten en 

eventueel aan andere diensten.  
 
De politiediensten kunnen de burgemeester adviseren om:  

- ofwel de vergunning af te leveren, op voorwaarde van een positieve beoordeling 
betreffende o.a. het brandveiligheidsonderzoek, het onderzoek op vlak van de 
omgevingsvergunningen en het onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten; 

- ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te laten uitvoeren; 
- ofwel de vergunning te weigeren.  

 
§4. In geval van verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek, zal de burgemeester bij 

de aanvrager volgende bijkomende stukken opvragen: 
- de ledenlijst van de motorclub (naam, voornaam, geboortedatum, adres) 
- in voorkomend geval, een kopie van de aankoopakte van het pand; 
- in voorkomend geval, een kopie van de huurovereenkomst van het pand; 
- in voorkomend geval, een opgave van de geraamde investeringen in het pand, met 

bijhorend(e) plan(nen); 
- in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met eigen middelen 

van de uitbater: een kopie van het aanslagbiljet van de directe belastingen van de 
voorbije zeven jaar, alsmede eventueel andere documenten waaruit blijkt dat de 
exploitant over voldoende financiële draagkracht beschikt om de investering te 
financieren; 
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- in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met een lening: een 
kopie van de leningsovereenkomst. 

 
    Het moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek zullen uitgevoerd worden zoals 

beschreven in artikel 1.10° en artikel 1.11°.  
 
§5. Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde documenten bij 

de aanvraag gevoegd zijn. Zo nodig worden ontbrekende stukken opgevraagd. Van zodra 
het dossier ontvankelijk is, beschikt de burgemeester over een termijn van zestig dagen 
om de vergunning af te leveren, dan wel deze te weigeren.  

 
Artikel 5 Voorafgaand onderzoek 
 
Onverminderd de hogere wetgeving en andere politieverordeningen en reglementen die ook 
hier van toepassing zijn, kan de vergunning enkel worden toegekend na een voorafgaand 
administratief onderzoek en een positieve beoordeling betreffende volgende onderdelen: 

- een brandveiligheidsonderzoek; 
- een stedenbouwkundig onderzoek; 
- een onderzoek naar de milieuwetgeving;  
- een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten; 
- een moraliteitsonderzoek; 
- een financieel onderzoek. 

 
De vereiste van de positieve beoordeling van deze voorwaarden geldt gedurende de ganse 
duur van de exploitatie.  
 
Artikel 6 Beslissing 
 
§1. Indien voldaan is aan alle voorwaarden en er geen redenen van openbare orde zijn tot 

weigering, zal de burgemeester overgaan tot het afleveren van de uitbatingsvergunning op 
basis van de ingediende aanvraag. In het andere geval zal de burgemeester deze weigeren 
af te leveren. 

 
§2. De burgemeester kan beslissen om in de vergunning bijzondere voorwaarden op te nemen 

afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van het clubhuis. 
   
    Bijzondere voorwaarden kunnen ondermeer zijn: de inzet van bewakingsagenten, het 

instellen van een toegangscontrole op basis van een lidkaart, voldoende 
parkeergelegenheid… (niet-limitatieve opsomming). 

 
§3. De beslissing van de burgemeester zal overgemaakt worden aan de aanvrager. 
 
Artikel 7  Geldigheid van de vergunning 
 
§1. De uitbatingsvergunning is geldig vanaf de datum zoals vermeld in de vergunning zelf.  
 
§2. Tenzij er redenen zijn waardoor de vergunning vervalt, blijft de vergunning geldig voor de 

duur vermeld in de vergunning zelf. 
 
§3. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde 

vestigingseenheid.  De uitbatingsvergunning kan niet worden overgedragen aan een andere 
uitbater of naar een andere vestigingseenheid. 

 
§4. De vergunning vervalt van rechtswege: 

- op het moment dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan 
één jaar feitelijk is onderbroken;  

-  in geval van faillissement;  
-  in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling; 
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-  in geval van ontbinding van de rechtspersoon; 
-  in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon;  
- in geval van schrapping van de uitbater of van de betrokken vestiging uit de   

kruispuntbank voor ondernemingen en VZW’s; 
-  in geval van wijziging met betrekking tot de uitbater zoals vermeld in artikel 3; 
-  in geval van een administratieve sluiting. 

 
 
HOOFDSTUK III – VERPLICHTINGEN TIJDENS DE UITBATING 
 
Artikel 8  Algemene verplichtingen 
 
§1. Alle voorwaarden en verplichtingen opgenomen in deze politieverordening en in de 

vergunning zelf moeten steeds nageleefd worden. 
 
§2. De uitbatingsvergunning, attesten en het brandweerverslag dienen steeds aanwezig te zijn 

in de inrichting en moeten steeds op het eerste verzoek van een bevoegde controlerende 
ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.  

 
§3. Evenementen dienen aangemeld te worden conform de betreffende regelgeving. 
 
Artikel 9  Wijzigingen melden 
 
§1. Iedere wijziging in het kader van de uitbating van het clubhuis dient onmiddellijk (dus 

binnen de 8 dagen na de wijziging) te worden meegedeeld aan de burgemeester. Zo ook 
de wijziging in de organen van de rechtspersoon als uitbater. 

 
§2. Afhankelijk van de gemelde wijzigingen zullen de nodige onderzoeken uitgevoerd worden. 
 
HOOFDSTUK IV – HANDHAVING 
 
Artikel 10  Sancties 
 
De inbreuken op deze verordening worden gesanctioneerd met politiestraffen. Bovendien kan 
de burgemeester besluiten tot: 

- een administratieve schorsing of intrekking van de afgeleverde vergunning en/of; 
- een administratieve sluiting van de inrichting.  

 
HOOFDSTUK V – OVERIGE BEPALINGEN 
 
Artikel 11  Inwerkingtreding  
 
Dit reglement is goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 maart 2019 en treedt vanaf dan 
in werking. 
  
Artikel 12  Overgangsbepalingen 
 
De bestaande clubhuizen en/of VZW’s krijgen 3 maanden de tijd, te rekenen vanaf de 
ingangsdatum van dit reglement, voor het indienen van hun aanvraag tot exploitatievergunning. 
 
Art. 2.      De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 
Art. 3.     Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Bestendige Deputatie van de 

Provincie Limburg, aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Limburg, 
afdeling Tongeren, aan de griffie van de Politierechtbank Limburg, afdeling Maaseik 
en aan de Politiezone CARMA. 
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20 Delegatie aantal bevoegdheden inzake personeel. 
 
Volgende bevoegdheden worden door de Gemeenteraad gedelegeerd aan het College van 
Burgemeester en Schepenen: 

 Het opstellen van reglementen over personeelsaangelegenheden (o.a. het 
arbeidsreglement, …) 

 Het opstellen van een kader voor ter beschikkingstelling van personeelsleden, 
 Het opmaken van de personeelsformatie. 

 
Gemeenteraad: 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Overwegende dat er bij besluit van de gemeenteraad dd. 28 december 2016 reeds een aantal 
bevoegdheden m.b.t. het personeel van de Stad werden gedelegeerd aan het College van 
Burgemeester en Schepenen; 
 
Overwegende dat het opportuun is om ook een aantal andere bevoegdheden m.b.t. personeel 
aan het College te delegeren;  
 
Dat zulke bevoegdheidsdelegatie het mogelijk maakt om op kortere termijn een beslissing te 
nemen in dossiers die louter betrekking hebben op het personeel van de stedelijke diensten; 
 
Dat dit bijdraagt tot een efficiëntere organisatie en werking van deze diensten; 
 
Na beraadslaging, de goedkeuring met 15 ja-stemmen (Mathieu Kenis, Elly Langens, Michel 
Theunissen, Liesbeth Van der Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi Cober, Stefan 
Daniels, Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja Verheyen, 
Jacques Leten, Jos Drijkoningen) en 7 nee-stemmen (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Lode Tijskens, 
Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs) 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 Volgende bevoegdheden worden door de Gemeenteraad aan het College van 

Burgemeester en Schepenen gedelegeerd: 
 

 Het opstellen van de reglementen over personeelsaangelegenheden (oa. 
arbeidsreglement,…). 

 Het opstellen van een kader voor terbeschikkingstelling van personeelsleden. 
 Het opmaken van de personeelsformatie. 
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Art. 2 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 
 

  
 

21 Toegevoegde punten fractie VCD 

 
1. Ziekenhuis factuur MCNOL en ZMK. Naar aanleiding van de communicatie via de pers en 
TVL moesten we vernemen dat Bree nog steeds rekent op financiële steun van de overheid 
voor de pensioenbijdragen van ons voormalig ziekenhuis. Zo zouden er volgens de krant in 
2016 te weinig pensioenbijdragen zijn gestort door stad Bree en Maaseik.  In kortgeding zou 
de rechter reeds een vonnis hebben uitgesproken waarbij Bree en Maaseik deze gezamenlijke 
pensioenlasten van Mcnol dienen te betalen. Verwijzend naar de begroting met de boodschap 
dat in dergelijk geval de investeringen op een zeer laag pitje komen te staan. Gelet op dat 
we onze begroting niet moeten afstellen op mogelijke meevallers maar deze dienen op te 
stellen rekening houdend met de echte cijfers. Ook rekening houdend opdat onze experts en 
ikzelf regelmatig aan de alarmbel trokken en ik onze OCMW voorzitter per e-mail had ingelicht 
over deze financiële dobber.  

Graag dan ook de juiste uiteenzetting over deze problematiek:  

1) Welke zijn de juiste cijfers of bijdragen die we nog dienen te betalen en welke budgetten 
zijn reeds voorzien om de pensioenlasten te betalen? Dit zowel voor Mcnol alsook voor het 
huidige ziekenhuis ZMK.  

2) Hoe is deze kost ingeschreven in het meerjarenplan en welke zijn de vooruitzichten of 
gevolgen voor onze stad? 

3) Welke leningen hebben we nog lopen en hoe hoog zijn vervolgens de intresten die we 
hierop moeten betalen? 

4) Hoe zit het met onze obligatielening die ook al een zware intrest met zich meebrengt? 

5) Welke zijn de gevolgen voor het patrimonium en andere van onze stad? Moeten er nog 
gronden worden verkocht voor deze lasten te kunnen betalen? BV: Pollismolen, Gerkenberg, 
Dreelveld. 

- Worden er opnieuw leningen aangegaan aangezien er geen extra belastingen geïnd gaan 
worden? (Rekening houdend met het resultaat op kasbasis dat positief moet blijven en de 
autofinancieringsmarge dit moet toelaten).  

- Zal er bezuinigd worden op onze personeelsuitgaven, bevriezen van lonen of andere 
maatregelen? 

- Welke is onze bijdrage of beter de verdeelsleutel lettende op de statuten van ons nieuw 
ziekenhuis ZMK (Maaseik)? Kunnen we met de huidige financiële terugslag nog voldoende zorg 
bieden aan onze patiënten?  

- Welke is de bestuursverantwoordelijkheid van Bree en Maaseik in “ons” Ziekenhuis Maas 
en Kempen, aangezien wij ook de nodige toelagen voorzien om tekorten dicht te fietsen? 
Welke rol speelt Genk in ZMK?  

- Weegt onze financiële toestand niet nu al door op de zorg aangezien we met Bree en 
Maaseik aan de top staan van een hoge schuldenlast.   
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2:  Oversteekplaats aan Noliko (Greenyard Prepared Belgium nv)  

Naar aanleiding van verschillende klachten van het personeel van Greenyard (Noliko) en andere 
weggebruikers betreffende dit gevaarlijke kruispunt. Lettende ook op enkele aanpassingen die 
de veiligheid bij het oversteken van de rijbaan N 73 kunnen verbeteren. Zoals we weten zal 
deze oversteekplaats in de toekomst nog grondig aangepakt worden om een veilige 
verkeerssituatie te bekomen. Wanneer zijn deze werken ingepland?  

In afwachting van deze werken kunnen we door enkele kleinere ingrepen te doen de veiligheid 
verbeteren. Het gevaar en het belemmerend zicht voor over te steken of af te draaien op dit 
kruispunt is veelal te wijten aan het parkeren van vrachtwagens kort tegen het kruispunt op 
de pechstrook van de N 73 of ‘t Hasseltkiezel.  

Onze vraag is dan ook om de vrachtwagens die kort tegen het kruispunt gestationeerd staan 
niet meer toe te laten. We vragen dan ook om op deze pechstrook aan twee kanten de nodige 
wegmarkering en of verbodsplaten aan te brengen. Als alternatief voor deze vrachtwagens moet 
er parkeerruimte voorzien worden op het industrieterrein Kanaal Noord om alzo ook de overlast 
van ronkende vrachtwagens te beperken.  

We brengen dit punt dan ook ter stemming aangezien deze veiligheidsmaatregel toch wel 
dringend genomen dient te worden.  

Stemming: 8 JA-stemmen (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs, Jos Drijkoningen), 14 NEE-stemmen: (Mathieu Kenis, Elly 
Langens, Michel Theunissen, Liesbeth Van der Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi 
Cober, Stefan Daniels, Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja 
Verheyen, Jacques Leten) 
 

3:  Aanleg parkeerstroken en fietspaden aan de Kanaallaan grondig herbekijken (Gelegen 
aan ingang LAG).  

Naar aanleiding van enkele gevaarlijke verkeerssituaties tijdens de winterperiode in de 
Kanaallaan zouden we enkele punten in deze willen benadrukken. 

- De wegmarkeringen die het fietspad aanduiden werden op verschillende plaatsen zo 
aangebracht dat de geul in de rijstrook van de fietsers komen te liggen. Deze situatie is dan 
ook zeer gevaarlijk voor de fietser en al zeker bij ijsvorming vormt deze geul nog een groter 
gevaar.  

- De rijstrook welke nu werd aangeduid  in de kanaallaan is eigenlijk te smal waardoor de 
grotere weggebruikers camions en andere alsnog over de witte lijn dienen te rijden om deze 
straat te kunnen gebruiken. Gelieve dan ook deze wegmarkering in zijn geheel te herzien en 
deze euvels mee op te nemen in een onderzoek van de verkeerscommissie om de veiligheid 
aldaar beter te kunnen garanderen.  

We brengen dan ook dit punt ter stemming met de vraag onze verkeerscommissie hierover te 
informeren en vervolgens ook deze situatie aan te passen.  

Stemming: 8 JA-stemmen (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs, Jos Drijkoningen), 13 NEE-stemmen: (Mathieu Kenis, Elly 
Langens, Michel Theunissen, Liesbeth Van der Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi 
Cober, Stefan Daniels, Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, 
Jacques Leten) (Katja Verheyen heeft de vergadering even verlaten) 
 

4:  Gevaarlijke situatie aan de speeltoren gelegen aan de kleine ring (Grauwe Torenwal) vlak 
naast een diepe put van de vroegere wachttoren (stadsomwalling). 

Op de kleine ring werden er enkele speeltoestellen geplaatst. In het bijzonder is er ook een 
toren geïnstalleerd. Reeds als dienstdoende schepen heb ik hierover mijn beklag gedaan en 
onze technische dienst tot tweemaal toe er op gewezen dat deze toren zeer gevaarlijk staat. 
Het gevaar bestaat er in dat kinderen bij het klimmen of het afspringen gemakkelijk in de put 
kunnen vallen of erger nog met hun hoofd op de harde graniet kunnen terechtkomen. Lettende 
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opdat we in ons speeltuintje van de Boneput wel alle mogelijke aanpassingen hebben gedaan 
om een val te breken en dit door speciale zand aan te brengen onder de speel- en 
klimtoestellen. Aangezien er reeds enkele ongevallen zijn gebeurd, waaronder een kind dat 
moest afgevoerd worden met de ambulance, mogen we dan ook niet langer wachten om erger 
te voorkomen.  

Vandaar brengen we dit punt ook ter stemming en vragen om deze toren met bijvoegende 
speeltoestellen enkele meters verderop te plaatsen en de ondergrond aan te passen. 

Stemming: 8 JA-stemmen (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs, Jos Drijkoningen), 14 NEE-stemmen: (Mathieu Kenis, Elly 
Langens, Michel Theunissen, Liesbeth Van der Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi 
Cober, Stefan Daniels, Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja 
Verheyen, Jacques Leten) 
 

22 Toegevoegde punten fractie Vernieuwing: 
 

1. Tweemaandelijkse zwerfvuilacties: nog al te vaak zwerft vuil langs wegen en paden en 
ergert de vervuilde omgeving niet alleen veel inwoners maar ook de mensen die onze gemeente 
bezoeken. Daarom stellen we voor om de frequentie van zwerfvuilacties op te drijven naar 
tweemaandelijkse acties. We geven aan de schepen van milieu de opdracht dit opzet praktisch 
uit te werken tegen de volgende gemeenteraad. 

Stemming: 8 JA-stemmen (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs, Jos Drijkoningen), 14 NEE-stemmen: (Mathieu Kenis, Elly 
Langens, Michel Theunissen, Liesbeth Van der Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi 
Cober, Stefan Daniels, Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja 
Verheyen, Jacques Leten) 
 

2. Jaarlijkse (gratis) omhaling groothuisvuil: wij stellen voor om tijdens de periode van de 
grote lenteschoonmaak  een aantal afvalfracties zoals grofvuil (oud meubilair, een kinderwagen, 
een matras, vloerkleden, elektrische toestellen, enz.) gratis huis-aan-huis in te zamelen. (Er 
wordt geen afbraakmateriaal aanvaard zoals puin, deuren, ramen, …). We geven aan de schepen 
van milieu de opdracht om dit opzet praktisch uit te werken tegen de volgende gemeenteraad. 

Gelieve dit punt ter stemming voor te leggen aan de raad. 

Stemming: 8 JA-stemmen (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs, Jos Drijkoningen), 14 NEE-stemmen: (Mathieu Kenis, Elly 
Langens, Michel Theunissen, Liesbeth Van der Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi 
Cober, Stefan Daniels, Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja 
Verheyen, Jacques Leten) 
 

3. Riolering- en verfraaiingwerken dorpskern Tongerlo: in de zomer van 2009  werd het 
Dorpsplein in Tongerlo heringericht. Ook de aansluiting met de Poststraat werd vernieuwd. Bij 
de herinrichting werd ook de Dorpstraat gedeeltelijk in een nieuw kleedje gestoken en werd 
de riolering omgevormd tot een gescheiden stelsel. Onder het vorige bestuur viel de verdere 
verfraaiing van de Tongerlose dorpskern stil.  

Graag vernamen wij een stand van zaken (verdere planning) in dit dossier. 

Geen stemming. 
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23 Toegevoegde punten fractie Verjonging: 
 

1.   Stand van zaken Maaseikerbaan (Vraag om toelichting): tijdens de gemeenteraad van 
4/02/2019 verklaarde schepen Cober, voor wat de verkoopbeloften met betrekking tot de 
innames van het fietspadenproject Maaseikerbaan betreft, dat alle akten zijn ondertekend, met 
uitzondering van twee akten waarover op dat moment louter een mondeling akkoord bestond. 
Graag vernemen wij hoever de onderhandelingen voor de betrokken percelen staan en of deze 
mondelinge akkoorden inmiddels in een definitief ondertekende schriftelijke akte werden 
bekrachtigd ? 

Geen stemming. 
 

2.   Stadsmagazine (Vraag om toelichting): graag vernamen wij de reden waarom van de 
installatievergadering van 7/01/2019 geen verslag in het stadsmagazine Klets werd opgenomen 
? 

Geen stemming. 
 

3.   Visie i.v.m. betonstop (Vraag tot toelichting): in het kader van de zogenaamde ‘Betonstop’ 
hebben een aantal gemeenten woonuitbreidingsgebieden omgezet naar natuurgebieden. Graag 
vernemen wij of de Stad Bree dit, in afwachting van de definitieve inwerkingtreding van de 
ontworpen regelgeving, ook dergelijke initiatieven zal ondernemen ? 

Geen stemming. 
 

4.   Milieubeleid (Vraag tot toelichting): graag vernemen wij waar de klemtonen worden gelegd 
inzake het milieubeleid in Bree? 

5.   Stand van zaken sporthal Don Bosco (Vraag tot toelichting): graag vernemen wij een 
stand van zaken in het kader van de bouw van de nieuwe sporthal voor de Don Bosco-school 
in Gerdingen? 

Geen stemming. 
 

6.   Handelszones buiten de stadskernen (Vraag tot toelichting): eind februari kwam in het 
nieuws dat het Limburgse provinciebestuur (bij monde van CD&V-gedeputeerde Vandeput) zich 
zeer kritisch opstelt ten aanzien van de vestiging van winkelcentra buiten de kernen van de 
Limburgse gemeenten. Graag vernemen wij of het stadsbestuur dit beleid zal volgen en specifiek 
of dit gegeven enige invloed zal hebben op de Kleinhandelszone Gerdingen? Zijn er in het 
algemeen contacten geweest met de deputatie?  

Geen stemming. 
 

7.   Agendapunt 6, klachtenbehandeling (Motie): in het punt 6 van de agenda wordt een 
systeem van klachtbehandeling opgericht zoals verplicht gesteld door het DLB. Artikel 8 van 
het ontwerp van reglement stipuleert de instantie die optreedt als klachtbehandelaar. Voor 3 
op 5 gevallen is dit de algemeen directeur of de leden van het managementteam. Wij menen 
dat de klachtbehandelaar in elk geval een externe instantie dient te zijn. Immers beschikken 
de Algemeen Directeur en het managementteam reeds over een zeer druk en uitgebreid 
takkenpakket, daarenboven kunnen gênante situaties ontstaan tussen de collega’s van het 
stadspersoneel. Artikel 303, §2, 4e DLB voorziet in een overeenkomst met de Vlaamse 
Ombudsdienst. Deze externe instantie, is perfect geplaatst om te worden aangeduid als 
klachtenbehandelaar. Wij stellen dan ook voor om te beslissen dat de effectieve 
klachtbehandeling (klachtenbehandelaar) niet in eigen beheer wordt georganiseerd, maar wel 
via een overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst. 

Geen stemming, dit amendement werd behandeld en gestemd bij het agendapunt 6 zelf. 
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Namens de gemeenteraad 
 
Stefan Goclon  Jacques Leten 
Algemeen directeur  voorzitter 


