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NOTULEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
 
 

Maandag 4 februari 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 Rik 
van de Konijnenburg   (wnd. algemeen directeur). 
 

 

 

 
Dagorde 

 
 

1. Notulen en zittingsverslagen: 

a. Verslag van de gemeenteraad van 3 december 2018. 

b. Notulen gemeenteraad van 7 januari 2019. 

c. Zittingsverslag gemeenteraad van 7 januari 2019. 

2. Vervanging van algemeen directeur bij verhindering. 

3. Aanpassingen en toevoegingen aan de bepalingen en voorwaarden van de 
beheerovereenkomst tussen Stad en AGB , goedgekeurd op 1/6/2015, m.b.t. 
delegatiebevoegdheden aan het directiecomité AGB en een eigen uitgavencyclus voor 
het AGB – Goedkeuring 

4. Overheidsopdrachten: 

A. Goedkeuring lastvoorwaarden / gunningswijze: 

a. Ereloonovereenkomst voor het uitvoeren van landmeterstaken 2019 – 2021 – 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

b. Herstellen stoepen 2019 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

5. Aanduiden vertegenwoordigers in de Algemene Vergaderingen en of Raad van Bestuur 
van: 

a. DISV Regio Noord-Limburg. 

b. Ons Dak. 

c. Kempisch Tehuis.. 

d. Ziekenhuis Maas en Kempen. 

e. Welzijnscampus Gerkenberg. 
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f. M.C.N.O.L. in vereffening. 

g. Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland.. 

h. Lokaal Steunpunt Sociaal Beleid - LSB². 

i. Cipal dv. 

j. Nuhma. 

k. Regionaal Landschap Kempen en Maasland. 

l. Breese Diensten Onderneming – BDO. 

m. De Watergroep. 

n. Vereniging voor openbaar groen. 

o. Breese Buitenschoolse Kinderopvang - BBK vzw. 

6. Stift – verlenen van erfdienstbaarheid van doorgang – definitieve goedkeuring. 

7. Akte voor recht van opstal: v.z.w. Sport- en Ontmoetingscentrum De Bongerd Tongerlo 
(gemeenteraadsbesluit van 21 januari 1999): verlenging van de termijn met 10 jaren: 
goedkeuring. 

8. Ontwerp rooilijnplan “Dekenijstraat” – voorlopige vaststelling. 

9. Zaak van de wegen – aanleg wegenis bij een verkavelingaanvraag voor het creëren 
van 15 loten door de Stad Bree aan Dreelveld Fase 2. 

10. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – vaststelling van de 
maatschappelijke geledingen die vertegenwoordigd worden in de GECORO. 

11. Fietspaden Maaseikerbaan – goedkeuring verkoopbeloften. 

12. Hoek Bruglaan met Mussenburgstraat – gratis grondafstand : ter kennisgeving 

13. Industrieterrein Vostert – verkoop strook openbaar domein aan aangelande eigenaar 
en onttrekking aan het openbaar domein – principiële beslissing. 

14. Retributiereglement betreffende de opvang en verzorging van loslopende, 
rondzwervende en verwaarloosde dieren – verlenging van 1 jaar. 

15. Wijziging functie in personeelsformatie – goedkeuring. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Notulen en zittingsverslagen: 
a. Verslag van de gemeenteraad van 3 december 2018. 

b. Notulen gemeenteraad van 7 janurai 2019. 

c. Zittingsverslag gemeenteraad van 7 januari 2019. 

 
Het verslag van 3 december 2018, de notulen van 7 januari 2019 en het zittingsverslag van 
7 januari 2019 worden met unanimiteit van ja-stemmen goedgekeurd. 
 
 
 

2 Vervanging van algemeen directeur bij verhindering. 
 
Indien de Algemeen Directeur verhinderd is zal hij voortaan vervangen worden door de in het 
besluit aangeduide personen. 
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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 de decreetgeving bepaalt dat de gemeenteraad de vervanging van de 
algemeen directeur bij afwezigheid regelt, deze bevoegdheid kan worden gedelegeerd naar het 
college van burgemeester en schepenen, dat ze verder kan delegeren naar de algemeen 
directeur zelf; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen, de goedkeuring. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  Bij afwezigheid van de algemeen directeur wordt de vervanging als volgt geregeld: 
 Vervanging door Rik Van de Konijnenburg in de periode tot 31/12/2019; 
 Vervanging door Marjolein Schelmans in de periode 01/01/2020 – 31/12/2024. 
 Indien door omstandigheden hierin later een wijziging dient te worden doorgevoerd, 

dan wordt het college van burgemeester en schepenen gemachtigd om dat te 
regelen.  

 
Artikel 2:  Aan de betrokken personeelsleden wordt een afschrift van dit besluit bezorgd. 
 
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. 

 
 
 

3 Aanpassingen en toevoegingen aan de bepalingen en voorwaarden van de 

beheerovereenkomst tussen Stad en AGB , goedgekeurd op 1/6/2015, 

m.b.t. delegatiebevoegdheden aan het directiecomité AGB en een eigen 

uitgavencyclus voor het AGB – Goedkeuring 
 
Conform art. 43 van de beheersovereenkomst AGB en Stad Bree en het feit dat stad en AGB 
een nieuwe beheersovereenkomst wensen af te sluiten voor de legislatuur 2019-2024, worden 
een aantal artikelen in de beheersovereenkomst dd. 01/06/2015 aangepast. Belangrijkste 
aanpassingen zijn de delegatie van bevoegdheden van de Raad van bestuur aan het 
Directiecomité en het vaststellen van eigen regels voor het aangaan van verbintenissen, de 
kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de girale betalingsorders 
zodat de terugval- of standaardregeling, zoals deze geldt voor de gemeente, niet van toepassing 
is op het bedrijf.  
 
De gemeenteraad; 
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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 een efficiënte en effectieve werking van het autonoom gemeentebedrijf vereist 
dat op zeer korte termijn beslissingen kunnen worden genomen; overwegende dat deze 
werkwijze precies de meerwaarde vormt van een autonoom gemeentebedrijf; 
 
Overwegende dat het AGB Bree een beheersovereenkomst heeft gesloten met de Stad Bree, 
die goedgekeurd werd op de gemeenteraad en de raad van bestuur van AGB van 1/6/2015; 
 
Overwegende dat, verwijzend naar artikel 43 van deze beheersovereenkomst, aanpassingen, 
wijzigingen en toevoegingen kunnen gebeuren; 
 
Overwegende dat AGB en de Stad een nieuwe beheersovereenkomst zullen sluiten voor de 
legislatuur 2019-2024 overeenkomstig artikel 234 van DLB;  
 
Overwegende dat de Stad Bree over ruime controle- en beslissingsbevoegdheden blijft 
beschikken op beleidsniveau; 
 
Overwegende dat de statuten van het AGB Bree toelaten dat verschillende bevoegdheden 
worden gedelegeerd aan het directiecomité; 
 
Gelet op de statuten van het AGB Bree; 
 
Na stemming, de goedkeuring met  15 JA-stemmen: Jeff Ceyssens, 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 10 NEE-stemmen: Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Elke Luyckx, Marie-
Jeanne Savelkoul, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Jos Drijkoningen, 
Rik Hertogs. 

 

BESLUIT  

 

Artikel 1  

De Raad van Bestuur belast het Directiecomité met:  

- het dagelijks bestuur van het AGB Bree;  

- de vertegenwoordiging van AGB Bree inzake dagelijks bestuur ;  

- de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur  

- de uitvoering van wat specifiek door de Raad van Bestuur aan het Directiecomité wordt 

gedelegeerd.  

 

Met behoud van hetgeen hierna is bepaald in art. 2 wordt het begrip dagelijks bestuur op 

dezelfde wijze ingevuld als het begrip dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad 

ten aanzien van het college van burgemeester en schepenen in toepassing van art. 41, tweede 

lid, 8° DLB.  
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Tot de bevoegdheden van het Directiecomité behoort geenszins :  

- het vaststellen van tariefreglementen;  

- het beslissen over participaties ;  

- het vaststellen van het reglement van inwendige orde van de Raad van Bestuur;  

- het vaststellen van het statuut van het personeel;  

- het afsluiten van de beheersovereenkomst met de stad;  

- het vaststellen van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening  

 

Het Directiecomité kan deze bevoegdheden verder delegeren naar individuele leden van het 
Directiecomité en individuele personeelsleden van het AGB of van de gemeente.  
 

De delegatie van bevoegdheden op het vlak van overheidsopdrachten ( procedure, vaststelling, 

voorwaarden, gunning, uitvoering, verrekeningen…) van de Stad Bree blijft van toepassing op 

het AGB Bree met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:  

- de gemeente als autonoom gemeentebedrijf  

- de gemeenteraad als de raad van bestuur  

- de algemeen directeur als de voorzitter van de raad van bestuur  

- het college van burgemeester en schepen als directiecomité  

 

Artikel 2  

 

§1 Algemeen  

Artikel 234 DLB bepaalt dat zolang het autonoom gemeentebedrijf geen eigen regels heeft 

vastgesteld voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole 

of de ondertekening van de girale betalingsorders, artikel 266, 267, 269 en 272, §1, tweede 

en derde lid, DLB van toepassing zijn op het autonoom gemeentebedrijf. In dat geval zijn 

bovendien artikel 265, 268 en 272, §1, eerste lid, en §2, eerste lid, DLB van toepassing op 

het autonoom gemeentebedrijf.  

 

Dit artikel voorziet in de navolgende paragrafen in eigen regels voor het aangaan van 

verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de girale 

betalingsorders zodat de terugval- of standaardregeling, zoals deze geldt voor de gemeente, 

niet van toepassing is op het bedrijf.  

 

§2 Aangaan en uitvoeren van verbintenissen  

Een verbintenis kan in principe niet worden aangegaan als de financiële gevolgen ervan niet 

voorzien zijn binnen de limitatieve kredieten voor dat boekjaar in het meerjarenplan. Het begrip 

limitatieve kredieten wordt nader uitgewerkt door de Vlaamse Regering en omvat het totaal 

van de uitgaven exploitatie, het totaal van de uitgaven investeringen, het totaal van de uitgaven 

toegestane leningen en betalingsuitstel en het totaal van de ontvangsten leningen en leasing.  

 

Verbintenissen voor dwingende en onvoorziene omstandigheden, die daartoe met redenen 

omkleed zijn en niet voorzien zijn binnen de limitatieve kredieten van dat boekjaar in het 

meerjarenplan kunnen enkel worden aangegaan mits voorafgaandelijke goedkeuring door het 

Directiecomité en op voorwaarde dat deze verbintenissen bijkomend opgenomen worden binnen 

de limitatieve kredieten van dat boekjaar via een aanpassing van het meerjarenplan.  

 

Wanneer het autonoom gemeentebedrijf nog niet over uitvoerbare kredieten beschikt voor het 

lopende boekjaar, kunnen er enkel verbintenissen worden aangegaan die verband houden met 

de courante werking, de bestaande dienstverlening of de lopende investeringen. Indien het 

autonoom gemeentebedrijf nog niet over uitvoerbare kredieten beschikt voor het lopende 
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boekjaar, zijn deze verbintenissen niet onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van 

de Raad van Bestuur. Verbintenissen die niet tot de courante werking, de bestaande 

dienstverlening of de bestaande investeringen behoren, zijn wanneer het bedrijf nog niet over 

uitvoerbare kredieten beschikt, steeds onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van 

de Raad van Bestuur.  

 
Verbintenissen tot 250.000 EUR excl. btw worden steeds goedgekeurd door het Directiecomité. 

 

Verbintenissen vanaf 250.000 EUR excl. btw worden steeds goedgekeurd door de Raad van 

Bestuur.  

 

§3 Wetmatigheidscontrole en validatie  

De financieel verantwoordelijke van het bedrijf onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van 

die voorgenomen verbintenissen vanaf een bedrag van 25.000 EUR excl. btw. Dit nazicht houdt 

onder meer in: een toetsing aan de beschikbare kredieten, toepassing van de wetgeving 

overheidsopdrachten, status leverancier, budgetpost, omschrijving,…  

 

In het organisatiebeheersingssysteem wordt deze procedure uitgewerkt en beschreven.  

 

§4 Ondertekening van de girale betalingsorders  

Alle girale betalingen worden ondertekend door de secretaris van het AGB en door de financieel 

verantwoordelijke van het AGB.  

Betalingen in verband met het thesauriebeheer worden autonoom verricht door de financieel 

verantwoordelijke van het AGB.  

 

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.  

Bovenvermeld besluit worden als addendum gevoegd bij de bestaande beheersovereenkomst 
en het AGB beschikt over een eigen regeling van uitgavencyclus, nadat dit besluit is 
goedgekeurd, zodat de gemeentelijke regeling niet van toepassing is op het AGB.   
 

  

4 Overheidsopdrachten: 
A. Goedkeuring lastvoorwaarden / gunningswijze: 

a. Ereloonovereenkomst voor het uitvoeren van landmeterstaken 2019 – 2021 – 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Goedkeuring wordt gevraagd voor het bestek en de raming voor de opdracht 
“Ereloonovereenkomst voor het uitvoeren van landmeterstaken 2019 - 2021” De raming 
bedraagt € 66.053,50 exl. BTW (€79.924,74 incl. BTW) 

 

De Gemeenteraad: 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd 
bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
 
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 Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 
1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ereloonovereenkomst voor het uitvoeren van 
landmeterstaken 2019 - 2021” een bestek met nr. 2018/306/TD/NG werd opgesteld door de 
Technische dienst; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 66.053,50 excl. btw of 
€ 79.924,74 incl. 21% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget stad 
van 2019, op budgetcode 2019/2140007/DOM 2/0610 (actie 2019160077 en in het budget 
van de volgende jaren; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 

BESLUIT 

 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/306/TD/NG en de raming 

voor de opdracht “Ereloonovereenkomst voor het uitvoeren van landmeterstaken 
2019 - 2021”, opgesteld door de Technische dienst. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 66.053,50 excl. 
btw of € 79.924,74 incl. 21% btw. 

 
Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Art. 3 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget stad van 2019, 

op budgetcode 2019/2140007/DOM 2/0610 (actie 2019160077 en in het budget 
van de volgende jaren. 

 



Vergadering Gemeenteraad // Maandag 4 februari 2019 // Pagina 8 van 31 

 

Art. 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. Herstellen stoepen 2019 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Goedkeuring wordt gevraagd voor het bestek en de raming voor de opdracht “Herstellen 
stoepen 2019”, de raming besraagt € 20.660 excl. BTW (BTW: 4.338.60 medecontractant) 
 
De Gemeenteraad: 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, 
gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 
1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herstellen stoepen 2019” een bestek met nr. 
2019/001/TD/WP werd opgesteld door de Technische dienst; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.660,00 excl. btw of 
€ 24.998,60 incl. 21% btw (€ 4.338,60 Btw medecontractant); 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2019, op budgetcode 2240007/DOM 2/0200 (actie / raming 2019140882); 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen; 
 

BESLUIT 

 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/001/TD/WP en de raming 

voor de opdracht “Herstellen stoepen 2019”, opgesteld door de Technische dienst. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 20.660,00 excl. btw of € 24.998,60 incl. 21% btw (€ 4.338,60 
Btw medecontractant). 

 
Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Art. 3 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op 

budgetcode 2240007/DOM 2/0200 (actie / raming 2019140882). 
 
Art. 4 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

5 Aanduiden vertegenwoordigers in de Algemene Vergaderingen en of Raad 

van Bestuur van: 
 

a. DISV Regio Noord-Limburg. 

b. Ons Dak. 

c. Kempisch Tehuis.. 

d. Ziekenhuis Maas en Kempen. 

e. Welzijnscampus Gerkenberg. 

f. M.C.N.O.L. in vereffening. 

g. Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland.. 

h. Lokaal Steunpunt Sociaal Beleid - LSB². 

i. Cipal dv. 

j. Nuhma. 

k. Regionaal Landschap Kempen en Maasland. 

l. Breese Diensten Onderneming – BDO. 

m. De Watergroep. 

n. Vereniging voor openbaar groen. 

o. Breese Buitenschoolse Kinderopvang - BBK vzw. 
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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 artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, er moet geheim gestemd worden 
over de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de 
vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
Besluit, goedkeuring na geheime stemming: 
 
Artikel 1:  Aantal raadsleden die ja-stemmen: 25 
 Aantal raadsleden die neen-stemmen: 0 
 Aantal raadsleden die zich onthouden: 0  

 
Artikel 2:  Voorgedragen vertegenwoordigers van de gemeente in: 

 
o DISV Regio N-Limburg: 

o Alle raadsleden vertegenwoordigen de gemeente in de algemene vergadering. 

o Lid (1) met stemrecht in de algemene vergadering: Katja Veheyen 

o Lid (1) in de raad van bestuur: Liesbeth Van der Auwera 

o Ons Dak: 

o Lid in raad van bestuur (1): Bruno Dreezen 

o Lid (1) in de algemene vergadering: Bruno Dreezen 

o Kempisch Tehuis: 

o Lid in raad van bestuur (1): Mathieu Kenis 

o Lid (1) in de algemene vergadering: Mathieu Kenis 

o Ziekenhuis Maas en Kempen: 

o Lid in raad van bestuur (1): Jacques Leten 

o Lid (2) in de algemene vergadering: Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera 

o M.C.N.O.L. in vereffening: 

o Lid (3) in de algemene vergadering: Michel Theunissen, Liesbeth Van der 

Auwera, Sietse Wils 

o Welzijnscampus Gerkenberg: 

o Lid in raad van bestuur (1): Stefan Daniels 

o Lid (3) in de algemene vergadering: Stefan Daniels, Elly Langens, Elke Luyckx 

o Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland: 

o Afgevaardigde: Liesbeth Van der Auwera 
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o Plaatsvervanger: schepen: Jo Vandersteegen 

o Lokaal steunpunt sociaal beleid (LSB²): 

o Lid (2) algemene vergadering (burgemeester of schepen welzijn) 1 lid uit het 

leidinggevend kader bevoegd voor sociaal beleid: Katja Verheyen en Ann 

Kuijpers 

o Cipal: 

o Lid (1) algemene vergadering (+ plaatsvervanger): Martijn Geerits en Michel 

Theunissen (pvv) 

o NUHMA: 

o Lid (1) algemene vergadering: Liesbeth Van der Auwera en Mario Knippenberg 

(pvv) 

o Regionaal Landschap Kempen en Maasland: 

o Lid (1) algemene vergadering: Jo Vandersteegen en Mario Knippenberg (pvv); 

Raadgevend: Christa Beckers en Marc Meyers (pvv) 

o Breese Diensten Onderneming B.D.O.: 

o Vertegenwoordigers (8) conform het aantal leden in het B.C.S.D. van het 

O.C.M.W.: 

 CD&V (2): Christel Craenen en Diane Leurs 

 NVA (2): Bienda Bielen en Evy Rijnkens 

 BROS (1): Jacques Leten 

 Verjonging (3): Jan Aegten, Lambert Neyens en Sandra Haveneers 

o De Watergroep 

o Lid (1) algemene vergadering (+ plaatsvervanger): Rudi Cober en Jo 

Vandersteegen (pvv) 

o Vereniging voor openbaar groen: 

o Lid (1) algemene vergadering: Rudi Cober 

- Breese Buitenschoolse Kinderopvang – BBK vzw. 

o Leden (3) algemene vergadering en raad van bestuur + burgemeester (AV): 

Lien Ceyssens, Liesbeth Van der Auwera en Katja Verheyen. 

 

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 

 

  
 

6 Stift – verlenen van erfdienstbaarheid van doorgang – definitieve 

goedkeuring. 
 
Ten einde de garages, carports maar ook de achterzijde van de appartementen van 
bovenvermeld project te kunnen bereiken, dient er een erfdienstbaarheid (van doorgang) te 
worden gevestigd ten voordele van de percelen, die kadastraal gekend zijn als Bree, 1ste 
afdeling, sectie B, nrs. 238/F10, 238/F7 en 238/G7. Deze erfdienstbaarheid zal worden 
gevestigd op het perceel, in private eigendom van de Stad Bree, dat kadastraal gekend is als 
Bree, 1ste afdeling, sectie B, nr. 238/H10 (tussen de huisnummers Stift 36 en 38-38A). De 
vermelde erfdienstbaarheid wordt verleend na betaling van de som van € 2.059 zoals 
vastgesteld in het schattingsverslag van de landmeter-expert. 
 
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 de aanvraag tot omgevingsvergunning tot het bouwen van 5 appartementen met 2 

garages en 3 carports te Stift 38- 40 vanwege Ben Goyens BVBA; 

 

Gelet op het schattingsverslag en opmetingsplan, opgesteld door landmeter-expert Mathieu 

Rutten, dd. 26/09/2018 dat werd opgesteld op vraag van Ben Goyens BVBA; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 03 december 2018 tot principiële 

goedkeuring van het verlenen van de erfdienstbaarheid; 

 

Gelet op de overeenkomst tot verlening door het bestuur van een erfdienstbaarheid ( recht 

van doorgang) dd. 04/01/2019; 

 
Overwegende dat ten einde de garages, carports maar ook de achterzijde van de 
appartementen van bovenvermeld project te bereiken, er een erfdienstbaarheid (van doorgang) 
dient te worden gevestigd ten voordele van de percelen, die kadastraal gekend zijn als Bree, 
1ste afdeling, sectie B, nrs. 238/F10, 238/F7 en 238/G7; 
 
Dat deze erfdienstbaarheid zal worden gevestigd op het perceel, in private eigendom van de 
Stad Bree, dat kadastraal gekend is als Bree, 1ste afdeling, sectie B, nr. 238/H10; 
 
Overwegende dat uit het opmetingsplan en schattingsverslag van landmeter-expert Mathieu 
Rutten, blijkt dat de zone van de erfdienstbaarheid (perceel ABCDA) een oppervlakte van 
00a71ca heeft; 
 
Dat de huidige normale waarde voor het vestigen van desbetreffende erfdienstbaarheid van 
doorgang op voormelde zone, op € 2.059,- wordt geschat; 
 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 Een erfdienstbaarheid van doorgang te verlenen ten voordele van de percelen Bree, 

1ste afdeling, sectie B, nrs. 238/F10, 238/F7 en 238/G7, zijnde het heersend erf, 
gelegen op het perceel ABCDA, dat deel uitmaakt van het kadastraal perceel 1ste 
afdeling, sectie B, nr. 238/H10, zijnde het lijdend erf en dit volgens het tracé 
aangeduid op het opmetingsplan van de landmeter-expert Mathieu Rutten dd. 
20/09/2018, dat deel uitmaakt van dit besluit. 

 
Art. 2 De in artikel 1 vermelde erfdienstbaarheid wordt verleend: 
 - Mits betaling van een eenmalige vergoeding van € 2.059,- zoals vermeld in het 

schattingsverslag van landmeter-expert Mathieu Rutten dd. 26/09/2018; 
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 - Mits betaling van de kosten van het schattingsverslag en de opmaak van het 
opmetingsplan, opgesteld door landmeter-expert Mathieu Rutten; 

 - Mits betaling van de kosten van de te verlijden authentieke akte. 
 
Art. 3      Alle stukken dienen te worden overgemaakt aan notaris M. Fransman teneinde de 

authentieke akte te verlijden. 
 
Art. 4      Burgemeester Mevrouw Liesbeth Van der Auwera wordt gemachtigd om de  
           authentieke akte terzake te ondertekenen. 
 
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. 

 

  
7 Akte voor recht van opstal: v.z.w. Sport- en Ontmoetingscentrum De 

Bongerd Tongerlo (gemeenteraadsbesluit van 21 januari 1999): verlenging 

van de termijn met 10 jaren: goedkeuring. 
 
Dit agendapunt wordt uitgesteld op verzoek van de vzw Sport- en Ontmoetingscentrum De 
Bongerd Tongerlo. 

 

  
 

8 Ontwerp rooilijnplan “Dekenijstraat” – voorlopige vaststelling. 
 
De bestaande verbindingsweg tussen de Vaesstraat en de Grauwe Torenwal door het park van 
de dekenij behoort nog tot het privaat domein van de stad Bree, in tegenstelling tot het 
feitelijk gebruik ervan als openbare weg ter ontsluiting van de Vaesstraat naar de Grauwe 
Torenwal. Om de overdracht naar het openbaar domein mogelijk te maken dient een rooilijnplan 
te worden vastgesteld zodat de wegcode van toepassing kan zijn, aansluitingen op de 
nutsvoorzieningen mogelijk worden, en adressen kunnen worden toegekend. 
 
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, B.S. 15 februari 2018; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, en 
latere wijzigingen;  
 
Overwegende dat de bestaande verbindingsweg tussen de Vaesstraat en de Grauwe Torenwal 
door het park van de dekenij momenteel nog behoort tot het privaat domein van de stad 
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Bree, in tegenstelling tot het feitelijk gebruik ervan als openbare weg ter ontsluiting van de 
Vaesstraat naar de Grauwe Torenwal; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om deze weg op te nemen bij het openbaar domein 
zodat de wegcode van toepassing kan zijn, aansluitingen op de nutsvoorzieningen mogelijk 
worden, en adressen kunnen worden toegekend; 
 
Overwegende dat hiervoor een ontwerp rooilijnplan, genaamd “Dekenijstraat” dd. 18/12/2018, 
werd opgesteld door Landmeters- en vastgoedexperten bvba, Stationswal 28 te 3960 Bree; 
 
Na stemming met 24 ja-stemmen (Jeff Ceyssens, 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, 
Lien Ceyssen, Joël Clijsters, Elke Luyckx, Marie-Jeanne Savelkoul, Dries Tyskens, Edith Vanaken, 
Sietse Wils, Jos Drijkoningen, Rik Hertogs) en 1 onthouding Lode Tijskens wegens 
belangenvermenging) 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1:  Het ontwerp rooilijnplan “Dekenijstraat”, dd. 18/12/2018, opgesteld door 

Landmeters- en vastgoedexperten bvba, Stationswal 28 te 3960 Bree,  wordt 
voorlopig vastgesteld; 

 
Artikel 2:   Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven om 

een openbaar onderzoek te voeren; 
 
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. 

 

  
 

9 Zaak van de wegen – aanleg wegenis bij een verkavelingaanvraag voor 

het creëren van 15 loten door de Stad Bree aan Dreelveld Fase 2. 
 
De huidige aanvraag betreft de tweede fase van de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied 
Dreelveld waarbij het tracé van de wegenis voorziet in een verbindingsweg tussen de Vinkstraat 
en de Dreelweg en de ontsluiting voor de loten 1 tot en met 5 door een doodlopende weg 
die aantakt via de Dreelstraat op de Vinkstraat. De rooilijn dient te worden vastgelegd en de 
opname bij het openbaar domein van lot 15 met een oppervlakte van 51a70ca. 
 
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 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009; 
 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen;   
 
Gelet in het bijzonder op artikel 31 (Zaak van de wegen) van het decreet betreffende de 
omgevingsvergunning: “Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, 
oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een 
beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over 
de aanvraag. Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie 
respectievelijk de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad 
samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die 
beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur.” 
 
Gelet in het bijzonder op artikel 47 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 
2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende omgevingsvergunning: “Als 
de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis 
van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar 
onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de 
gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde 
omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur 
als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.” 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend op 12/09/2018 
door stad Bree, vertegenwoordigd door de heer Stefan Goclon, algemeen directeur, en mevrouw 
Liesbeth Van der Auwera, burgemeester, Vrijthof 10 te 3960 Bree, voor het creëren van 15 
loten, onder dossiernummer OMV_2018107297 (onze ref. 201814V); 
 
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe wegenis omvat zoals 
aangeduid op het verkavelingsplan d.d. 24/09/2018 opgesteld door het studiebureau 
anteagroup; 
 
Overwegende dat huidige aanvraag de tweede fase betreft van de ontwikkeling van het 
woonuitbreidingsgebied Dreelveld waarbij het tracé van de wegenis voorziet in een 
verbindingsweg tussen de Vinkstraat en de Dreelweg en de ontsluiting voor de loten 1 tot en 
met 5 door een doodlopende weg die aantakt via de Dreelstraat op de Vinkstraat;  
 
Overwegende dat de aanvraag hierbij voorziet in de vastlegging van een nieuwe rooilijn zoals 
aangeduid op het verkavelingsplan;  
 
Overwegende dat het lot 15 met een oppervlakte van 51a07ca zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan dient te worden overgedragen voor opname bij het openbaar domein;   
 
Overwegende dat het project gelegen is binnen de gemeentelijke RUP Centrum Opitter d.d. 
12/07/2012; Overwegende dat van de stedenbouwkundige voorschriften werd afgeweken 
waardoor er een openbaar onderzoek werd gevoerd van 12 oktober 2018 t/m 10 november 
2018; Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden 
ingediend; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 

BESLUIT: 
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Artikel 1:   Het tracé van de nieuwe wegenis, vervat in de verkavelingsaanvraag ingediend door 
stad Bree, vertegenwoordigd door de heer Stefan Goclon, algemeen directeur, en 
mevrouw Liesbeth Van der Auwera, burgemeester, Vrijthof 10 te 3960 Bree, voor 
het creëeren van 15 loten, gelegen te 5de afdeling, sectie A, nr. 539E, wordt 
vastgesteld zoals aangegeven op het verkavelingsplan d.d. 24/09/2018 opgesteld 
door het studiebureau anteagroup. 

 
Artikel 2 :  De rooilijn zoals aangegeven op het verkavelingsplan wordt goedgekeurd.   
 
Artikel 3:   De opname bij het openbaar domein van lot 15 met een oppervlakte van 51a07ca 

zoals aangegeven op het verkavelingsplan wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 4:   Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven om 

een beslissing te nemen in de aanvraag omgevingsvergunning voor het creëren van 
15 loten, ingediend op 12/09/2018 met kenmerk OMV_2018107297; 

 
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. 
 

  
 

10 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – 

vaststelling van de maatschappelijke geledingen die vertegenwoordigd 

worden in de GECORO. 
 
Volgende maatschappelijke geledingen worden verzocht één vertegenwoordiger en één 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor te dragen als lid van de GECORO: 

1. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één milieu- en natuurvereniging: 

 - 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de stedelijke 
milieuraad 

2. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door twee verenigingen van werkgevers of 
zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers: 

 - 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de Breese 
Economische Stuurgroep voor de grotere bedrijven 

 - 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de Breese 
Economische Stuurgroep voor de K.M.O.’s 

3. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één vereniging van handelaars: 

 - 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de Breese 
middenstandsraad (of opvolgende vereniging) 

4. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één vereniging van landbouwers: 

 - 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de stedelijke 
landbouwraad 

5. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één vereniging van werknemers: 

 - 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens ACV, ABVV of 
 ACLVB 

6. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door het onderwijs: 

 - 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de 
 Scholengemeenschap Sint-Michiel 

7. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door de sociale sector: 
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 - 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens CV Ons Dak 

 
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, B.S. 15 februari 2018; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 15/05/2009, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op artikel 1.3.3. VCRO (01/01/2019-…) waarin de samenstelling van de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening wordt geregeld: 
 

“§ 1. Er wordt een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van 
de gemeente, hierna de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening te noemen. 
 
 § 2. Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen 
doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke 
ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en 
schepenen of de gemeenteraad. 
 
 § 3. De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de 
vaste secretaris. De gemeenteraad kan onder de leden een ondervoorzitter aanwijzen. 
 
De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van 
burgemeester en schepenen. De vaste secretaris is niet stemgerechtigd. 
 
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening telt het in het zesde lid vermelde 
aantal leden, de voorzitter inbegrepen. Minimum één vierde van de leden, waaronder 
de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. De overige leden zijn 
vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de 
gemeente. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger. 
Leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen lid van de 
adviescommissie zijn. 
 
De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente 
worden opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid 
van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De maatschappelijke 
geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger voor. 
 
Het aantal leden is afhankelijk van het inwoneraantal van de gemeente : 
 1° minimum 7 en maximum 9 leden voor een gemeente met niet meer dan 10 000 
inwoners; 
 2° minimum 9 en maximum 13 leden voor een gemeente met meer dan 10 000 en 
niet meer dan 30 000 inwoners; 
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 3° minimum 13 en maximum 17 leden voor een gemeente met meer dan 30 000 en 
niet meer dan 50 000 inwoners; 
 4° minimum 17 en maximum 21 leden voor een gemeente met meer dan 50 000 
inwoners. 
 
 …” 

 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke (verv. BVR 
7 september 2018, art. 1, I: 1 januari 2019), en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke 
ordening; in het bijzonder op artikel 1 waarin de nadere regels voor de samenstelling van de 
gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening zijn voorzien: 
 

“In een gemeente met niet meer dan 10 000 inwoners moeten minstens 3 verschillende 
maatschappelijke geledingen opgeroepen worden om één of meerdere 
vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke of intergemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening. 
 
In een gemeente met meer dan 10 000 en niet meer dan 30 000 inwoners moeten 
minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen worden om één of 
meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke of 
intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 
 
In een gemeente met meer dan 30 000 en niet meer dan 50 000 inwoners moeten 
minstens 5 verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen worden om één of 
meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke of 
intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 
 
In een gemeente met meer dan 50 000 inwoners moeten minstens 6 verschillende 
maatschappelijke geledingen opgeroepen worden om één of meerdere 
vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke of intergemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening. 
 
Voor de toepassing van het eerste tot het vierde lid worden in ieder geval volgende 
maatschappelijke geledingen als onderling verschillend beschouwd: 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en 
natuurverenigingen; 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van 
werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of 
landbouwers; 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van 
handelaars; 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van 
landbouwers; 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van 
werknemers. 
 
Daarnaast mag voor de toepassing van het eerste tot het vierde lid geen onderscheid 
gemaakt worden tussen subgeledingen binnen de in vorig lid genoemde 
maatschappelijke geledingen. Dit betekent dat voor het voldoen aan het minimumaantal 
verschillende maatschappelijke geledingen genoemd in het eerste tot het vierde lid 
geen maatschappelijke geleding in rekening kan worden gebracht die vertegenwoordigd 
is door verenigingen die zich richten tot dezelfde maatschappelijke doelgroep of een 
deel van dezelfde maatschappelijke doelgroep als de verenigingen genoemd in het 
vorige lid. 
 

Voor de toepassing van het vijfde en het zesde lid worden onder verenigingen zowel 
verenigingen met rechtspersoonlijkheid als feitelijke verenigingen verstaan.” 
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Overwegende dat na de installatie van een nieuwe gemeenteraad dient te worden overgegaan 
tot de benoeming van een nieuwe GECORO; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad hiervoor voorafgaandelijk dient te beslissen welke 
maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden opgeroepen om één of meerdere 
vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de GECORO; 
 
Overwegende dat er in Bree minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen moeten 
vertegenwoordigd zijn in de GECORO; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit aan ja-stemmen na toevoeging van een vertegenwoordiger 
van de seniorenraad en een vertegenwoordiger van de jeugdraad; 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1:  Volgende maatschappelijke geledingen worden verzocht één vertegenwoordiger en 

één plaatsvervangend vertegenwoordiger voor te dragen als lid van de GECORO: 
 

1. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één milieu- en 
natuurvereniging: 
- 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de 
stedelijke milieuraad 
 
2. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door twee verenigingen van 
werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of 
landbouwers: 
- 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de Breese 
Economische Stuurgroep voor de grotere bedrijven 
- 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de Breese 
Economische Stuurgroep voor de K.M.O.’s 
 
3. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één vereniging van handelaars: 
- 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de Breese 
middenstandsraad (of opvolgende vereniging) 
 
4. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één vereniging van 
landbouwers: 
- 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de 
stedelijke landbouwraad 
 
5. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één vereniging van 
werknemers: 
- 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens ACV, ABVV 
of ACLVB 
 
6. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door het onderwijs: 
- 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de 
Scholengemeenschap Sint-Michiel 
 
7. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door de sociale sector: 
- 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens CV Ons 
Dak 
 
8. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door de sector senioren: 
- 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de 
seniorenraad 
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9. maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door de sector jeugd: 
- 1 effectief afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde namens de 
jeugdraad 

 
Artikel 2: Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake ter kennisgeving 

gebracht aan de Provinciegouverneur; 
 

  
 

11 Fietspaden Maaseikerbaan – goedkeuring verkoopbeloften. 
 
Het stadsbestuur Bree moet akkoord gaan met de verkoopbeloften zoals vastgesteld door de 
afdeling Vastgoedtransacties aangezien de stad Bree deze verkoopbeloften moet prefinancieren. 
Het betreft de innames van het fietspadenproject Maaseikerbaan, (innames 7, 26, 29, 36, 37, 
38, 39, 69, 70, 72, 73, 86, 88, 89, 90) zoals voorzien in de desbetreffende onteigeningsplannen 
en aangepaste plannen voor een totaal bedrag van € 298.250 nodig voor de realisatie van de 
fietspaden langsheen de Maaseikerbaan, zoals goedgekeurd door de afdeling 
Vastgoedtransacties te Genk, dd. 22.01.2019.  
 
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 besluit van de gemeenteraad dd. 02.05.2016 inzake goedkeuring van de 
aangepaste plannen en tabellen der onteigening van de Maaseikerbaan (N721 Bree-
Neeroeteren) in functie van de aanleg  van fietspaden, zoals opgemaakt door het studieburo 
Arcadis, Eurostraat 1 bus 1 te 3500 Hasselt dd. 20.08.2010 en laatst aangepast op 
09.01.2015 en 12.04.2016 en bevattende de plannen 
 1M3D8G G 028143 03 
 1M3D8G G 028144 02 
 1M3D8G G 028145 02 
 1M3D8G G 028146 02; 
 
 
Overwegende de reeks afgesloten overeenkomsten, zoals opgenomen in bijlage voor de 
totale som van 298.250 € voor de innames nrs 7,26, 29, 36, 37, 38, 39, 69, 70, 72, 73, 86, 
88, 89, 90; 
 
Overwegende het schrijven van de afdeling Vastgoedtransacties te Genk dd. 22.01.2019          
inzake  akkoordverklaring van deze bedragen; 
 
Overwegende het visum van de financieel directeur dd. 22.01.2019;  
 
Overwegende het stadsbestuur Bree akkoord moet gaan met de verkoopbeloften gezien de 
stad Bree deze verkoopbeloften moet préfinancieren; 
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Overwegende dat de afdeling Vastgoedtransacties belast wordt met het opstellen van de 
definitieve akten; 
 

 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
 
Na beraadslaging, stemming met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
BESLUIT 
 
Artikel  1   Goedkeuring te verlenen aan de verkoopsbeloften met betrekking tot de 
            innames van het fietspadenproject Maaseikerbaan, (innames 7, 26, 29, 36, 37, 38,  
            39, 69, 70, 72, 73, 86, 88, 89, 90) zoals voorzien in de desbetreffende  
            onteigeningsplannen en aangepaste plannen voor een totaal bedrag van 298.250           
            € nodig voor de realisatie van de fietspaden langsheen de Maaseikerbaan, zoals 
            goedgekeurd door de afdeling Vastgoedtransacties te Genk, Jaarbeurslaan 19 te 
            3600 Genk dd. 22.01.2019 
 
Artikel  2 Het gemeenteraadsbesluit en de verkoopbeloften voor verdere afhandeling over te 

maken aan de afdeling Vastgoedtransacties, Jaarbeurslaan 19 te 3600 Genk  
  
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. 

 

  
 

12 Hoek Bruglaan met Mussenburgstraat – gratis grondafstand : ter 

kennisgeving 
 
Aan de gemeenteraad wordt ter kennis gebracht de authentieke akte dd. 20.12.2018 inzake de 
gratis overdracht van gronden aan de stad Bree, gelegen in de zate van de Mussenburgstraat, 
zijnde loten 1a (met een grootte van 45ca) en 2a (met een grootte van 89ca) zoals aangegeven 
op het Afpalingsplan dd. 19.01.2015 van de heer Jan Voortmans, landmeter-expert, Alsemstraat 
7 te Meeuwen-Gruitrode. Het Proces-verbaal van afpaling dd. 19.01.2015 voorzag immers dat 
de loten 1a (thans gekadastreerd als nr. 1158L2 met een grootte van 45ca) en 2a (thans 
gekadastreerd als nr. 1158n2 met een grootte van 89ca) gratis worden afgestaan aan de Stad 
Bree voor inlijving van het openbaar domein. 
 
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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Overwegende het afpalingsplan dd. 19.01.2015 houdende afpaling van de percelen gelegen te 
Bree, 1e Afdeling, Sectie B nrs. 1158s 1158t, gelegen hoek Bruglaan met de Mussenburgstraat 
 
Overwegende dat het Proces-verbaal van afpaling dd. 19.01.2015 voorziet dat de loten 1a 
(thans gekadastreerd als nr. 1158L2 met een grootte van 45ca) en 2a (thans gekadastreerd 
als nr. 1158n2 met een grootte van 89ca) gratis worden afgestaan aan de Stad Bree voor 
inlijving van het openbaar domein; 
 
Overwegende de loten 1a en 2a in de zate van de Mussenburgstraat liggen; 
 
Overwegende dat tot op heden deze gratis grondafstand nog niet geregeld was middels een 
authentieke akte en dat thans bij de verkoop van betrokken percelen de gratis grondafstand 
wel geregeld kon worden; 
 
Overwegend de akte van verkoop en bijgevolg ook de akte van grondafstand dd. 20.12.2018 
verleden werd voor notaris Dorine Merlo, notaris te Rekem-Lanaken en de stad er in een laat 
stadium bij betrokken werd waardoor het niet mogelijk was deze gratis grondafstand op 
voorhand te laten goedkeuren door de gemeenteraad; 
 
Overwegende het bijgevolg noodzakelijk was – in overleg met de notaris – deze gratis 
grondafstand d.m.v. kennisgeving aan de eerstvolgende gemeenteraad kenbaar te maken  
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
 

BESLUIT 
 
Artikel  1 Kennis te nemen van de authentieke akte dd. 20.12.2018 inzake de gratis 

overdracht van gronden aan de stad Bree, gelegen in de zate van de 
Mussenburgstraat, zijnde loten 1a (met een grootte van 45ca) en 2a (met een 
grootte van 89ca) zoals aangegeven op het Afpalingsplan dd. 19.01.2015 van de 
heer Jan Voortmans, landmeter-expert, Alsemstraat 7 te Meeuwen-Gruitrode.   

 
  
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. 

 

  
 

13 Industrieterrein Vostert – verkoop strook openbaar domein aan 

aangelande eigenaar en onttrekking aan het openbaar domein – 

principiële beslissing. 
 
De firma Geerits wenst een strook openbaar domein te kopen, grenzend aan hun eigendom. 
Het betreft een zijstraatje (zandweg) dat uitkomt op de Kluitshofweg. Om tot verkoop over te 
kunnen gaan dient deze buurtweg eerst onttrokken te worden aan het openbaar domein om 
vervolgens het stukje grond van 2a34ca te kunnen verkopen. 
 
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; 
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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 de vraag van de firma Geerits om een strook openbaar domein te kunnen kopen, 
grenzend aan hun eigendom; 
 
Overwegende het een zijstraatje (zandweg) betreft die uitkomt op de Kluitshofweg; 
 
Overwegende het feit dat de betrokken strook een deel van een buurtweg betreft, in de atlas 
der Buurtwegen gekend onder buurtweg nr. 9  
<<<<<<  
 
Overwegende het Verdelingsplan dd. 04.04.2018 van de heer Leo Rutten, landmeters- en 
Vastgoedexperten bvba, Stationswal 28 te 3960 Bree waarbij de te verkopen strook openbaar 
domein aangeduid staat met een oppervlakte van 2a34ca; 
 
Overwegende voor de verkoop eerst de procedure wijziging van een buurtweg moet gevolgd 
worden; 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
 
Na beraadslaging, stemming met unanimiteit van ja-stemmen; 
 

BESLUIT 
 
Artikel  1 principieel akkoord te gaan met de onttrekking uit het openbaar domein van de 

strook wegenis zoals aangegeven op het Verdelingsplan van landmeter-expert Leo 
Rutten dd. 04.04.2018.  Dat in dit verband de procedure wijziging van een 
buurtweg moet toegepast worden.   

 
Artikel  2 principieel akkoord te gaan met de verkoop van deze strook van 2a34ca zoals 

aangegeven op het Verdelingsplan van landmeter-expert Leo Rutten dd. 04.04.2018 
aan de aangelande eigenaar na het volgen van de procedure wijziging van een 
buurtweg. 

 
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. 

 

  
 

14 Retributiereglement betreffende de opvang en verzorging van loslopende, 

rondzwervende en verwaarloosde dieren – verlenging van 1 jaar. 
 
Er wordt met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31.12.2019 ten voordele van de Stad Bree 
een retributie ten bedrage van € 120 gevestigd voor de opvang van loslopende, rondzwervende 
en verwaarloosde dieren. Deze retributie is verschuldigd door de rechtmatige eigenaar van het 
betrokken dier, na iedere begonnen interventie door de vzw Dieren in Nood Kinrooi, ook al 
blijkt opvang en verzorging niet noodzakelijk. 
 
Gemeenteraad: 
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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 loslopende, rondzwervende en verwaarloosde dieren de openbare 
veiligheid in het gedrang kunnen brengen en sowieso als een overlast beschouwd worden 
en dat anderzijds wel een diervriendelijke opvang moet verzekerd worden; 
 
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming van het welzijn der 
dieren gewijzigd door de wet van 4 mei 1995, en dan in het bijzonder het gewijzigde artikel 
9 van deze wet van 14 augustus 1986;  
Overwegende dat volgens dezelfde wet de gemeente de plicht heeft om zwervende, verloren 
of of achtergelaten dieren op te vangen, te verzorgen en er een onderkomen voor te 
zoeken; 
 
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 waaruit blijkt dat de eigenaar van een zwervend, 
verloren, achtergelaten of verwaarloosd dier, vergoeding verschuldigd is voor de kosten van 
opname, verzorging en oppas, ongeacht of de eigenaar het dier al dan niet terugeist; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 mei 2004 betreffende de identificatie en registratie 
van honden; 
 
Overwegende dat de overeenkomst m.b.t. het hondenvangen werd overgenomen van de 
lokale politie; 
 
Gelet op de overeenkomst m.b.t. het vangen van loslopende honden tussen de stad Bree 
en de vzw Dieren in Noord   
 
Overwegende dat het billijk is om de gemaakte kosten terug te vorderen van de eigenaar; 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
 
Na beraadslaging, stemming met 24 ja-stemmen (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Elke Luyckx, 
Marie-Jeanne Savelkoul, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs, 
Jeff Ceyssens, 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 1 stem tegen (Jos Drijkoningen); 
 

BESLUIT 
 
Artikel  1 Er wordt met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31.12.2019 ten voordele 

van de Stad Bree een retributie gevestigd voor de opvang van loslopende, 
rondzwervende en verwaarloosde dieren; 

 
Artikel  2  Deze retributie is verschuldigd door de rechtmatige eigenaar van het betrokken 

dier, na iedere begonnen interventie door de vzw Dieren in Nood Kinrooi, ook 
al blijkt opvang en verzorging niet noodzakelijk; 
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Artikel  3  Loslopende dieren zijn deze die zich hebben onttrokken aan de bewaking van 

de eigenaar of de houder ervan.  Is de rechtmatige eigenaar gekend, dan is 
het zijn plicht het betrokken dier terug te nemen; 

 
Artikel  4  Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 120,00 euro per begonnen 

interventie door de vzw Dieren in Nood Kinrooi; 
 
Artikel  5  De betaling van de retributie dient te gebeuren via overschrijving, na ontvangst 

van de factuur opgemaakt door de financiële dienst van de stad Bree; 
 
Artikel 6  Bij gebrek van betaling wordt de retributie verhoogd met de kosten van de 

aangetekende herinnering en eventuele gerechtskosten; 
 

  
 

15 Wijziging functie in personeelsformatie – goedkeuring. 
 

Het betreft de functie van IT-verantwoordelijke en eerste aanspreekpunt (interne helpdesk) 
inzake hard- en software. Overwegende dat deze functie bij de stad Bree wellicht moeilijk wordt 
ingevuld tenzij we een concurrentieel salarispakket op de arbeidsmarkt kunnen aanbieden ten 
opzichte van de private markt, is het aangewezen om de functie van deskundige informatica 
in te schalen op niveau Bx. 
 

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 van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, 
het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het Decreet van 19 december 2008 betreffende 
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn waarbij de lokale besturen 
de mogelijkheid wordt geboden om de bestaande bevoegdheidsverdeling inzake personeel te 
herzien; 
 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor 
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sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het gemeentedecreet in het bijzonder art. 75 en 103 die bepalen dat de gemeenteraad 
het organogram en de personeelsformatie vaststelt; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 december 2016 waarbij de vaststelling 
van het organogram gedelegeerd is aan het college van burgemeester en schepenen conform 
de bepalingen van artikel 43 §1 van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2018 waarin de formatie werd 
aangepast aan de huidige noden van de organisatie;  
 
Overwegende dat de huidige ICT-verantwoordelijke de beslissing heeft genomen om onze 
organisatie te verlaten; 
 
Overwegende dat deze functie terug ingevuld gaat worden door een nieuwe medewerker; 
 
Gelet op het feit dat deze persoon instaat voor het beheer van het centrale computersysteem 
en het onderhoud van soft- en hardware ten einde het computernetwerk van het bestuur te 
optimaliseren, in samenwerking met de verschillende leveranciers; 
 
Gelet op het feit dat deze persoon daarnaast het eerste aanspreekpunt (interne helpdesk) is  
voor problemen met hard- en software; 
 
Gelet op het feit dat bovenstaande redenen aantonen dat de functie van deskundige informatica 
inhoudelijk zeer uitdagend is en dat er veel verantwoordelijkheid bij komt kijken; 
 
Overwegende dat deze functie bij de stad Bree wellicht moeilijk wordt ingevuld tenzij we een 
concurrentieel salarispakket op de arbeidsmarkt kunnen aanbieden;  
 
Overwegende dat het daarom opportuun is om de functie van deskundige informatica in te 
schalen op niveau Bx; 
 
Gelet op het protocol van akkoord d.d. 21/01/2019. van het Hoog Overlegcomité, inzake het 
voorstel tot goedkeuring van de personeelsformatie; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 

BESLUIT: 

 
Art. 1 De functieverhoging van deskundige ICT, van niveau Bv naar Bx, in de 

personeelsformatie, zoals vastgesteld in het document in bijlage, wordt 
goedgekeurd. Dit document maakt integraal deel uit van deze beslissing.  

 
Art. 2 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid.  
 
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. 

 

  
 
 
 
 



Vergadering Gemeenteraad // Maandag 4 februari 2019 // Pagina 27 van 31 

 

16 Toegevoegde punten fractie Verjonging: 
1: Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad – goedkeuring 

Besluit: de voorzitter zal een aantal datumvoorstellen (doodle) rondsturen naar de verschillende 
fracties om een overleg te organiseren in het vooruitzicht van de opmaak van een nieuw 
huishoudelijk reglement. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord. 
 

  
 

2: oprichten commissie inzake de herinrichting van Bree-centrum – principiële goedkeuring 

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 in het centrum van Bree momenteel ingrijpende herinrichtingswerken worden 
verricht;  
 
Overwegende dat zowel de middenstand, het toerisme als de Breese bevolking ingevolge die 
herinrichting met een aantal ongemakken, bezorgdheden en problemen worden geconfronteerd;  
 
Overwegende dat een transparant en toegankelijk bestuur voorop wordt gesteld;  
 
Overwegende dat het centrum van Bree, met al zijn economische en toeristische activiteiten 
moet worden gekoesterd;  
 
Overwegende dat een situatie van toenemende leegstand, waarmee de respectieve centra een 
aantal buurgemeenten de laatste jaren worden geconfronteerd, in elk geval moet worden 
vermeden;  
 
Overwegende dat de middenstand, jeugd, senioren, toeristische raad en de politiek een 
doorsnede vormen van de Breese bevolking;  
 
Overwegende dat de gemeenteraadsleden van de fractie Verjonging, met toepassing van de 
artikelen 21, eerste lid, juncto 38 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur, tijdig een toegelicht voorstel tot beslissing houdende principiële goedkeuring van de 
oprichting van een gemeentelijke commissie inzake de herinrichting van Bree-centrum hebben 
ingediend; 
 
Na beraadslaging met 10 stemmen voor: (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Elke Luyckx, Marie-
Jeanne Savelkoul, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Jos Drijkoningen, 
Rik Hertogs) en 15 stemmen tegen: Jeff Ceyssens, 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, geen goedkeuring. 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1:  De raad keurt het voorstel van de fractie Verjonging tot het oprichten van een 

gemeentelijke commissie inzake de herinrichting van Bree-centrum principieel NIET 
goed.  

  
 Deze commissie zal worden samengesteld uit:  
 
 1° vertegenwoordigers uit de Breese politieke partijen die in de gemeenteraad 

worden vertegenwoordigd;  
 2° vertegenwoordigers uit de middenstand;  
 3° vertegenwoordigers uit de toeristische raad;  
 4° vertegenwoordigers uit de jeugdraad;  
 5° vertegenwoordigers uit de seniorenraad;  

  
 

3: openhouden Breughelzaal – principiële goedkeuring 

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 de werken tot oprichting van het nieuwe cultureel centrum ‘De Zeepziederij’ 
ernstige vertragingen oplopen;  
 
Overwegende dat, in afwachting van de oplevering van het nieuwe cultureel centrum ‘De 
Zeepziederij’ de Breughelzaal hoe dan ook zal blijven dienstdoen als cultureel centrum van de 
Stad Bree;  
 
Overwegende dat ook ná de opening van het nieuwe cultureel centrum ‘De Zeepziederij’ de 
Breughelzaal nog steeds een rol van betekenis kan blijven spelen;  
 
Overwegende dat de Stad Bree tal van cultureel actieve verenigingen telt;  
 
Overwegende dat de Breughelzaal de perfecte locatie vormt om de culturele talenten die Bree 
rijk is een plaats te geven;  
 
Overwegende dat de nodige investeringen en aanpassingswerken in functie van de 
brandveiligheid van de Breughelzaal zullen worden verricht;  
 
Overwegende dat de gemeenteraadsleden van de fractie Verjonging, met toepassing van de 
artikelen 21, eerste lid, juncto 38 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
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bestuur, tijdig een toegelicht voorstel tot beslissing houdende principiële goedkeuring van het 
openhouden van de Breughelzaal hebben ingediend; 

 

Na beraadslaging met 10 stemmen voor: (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Elke Luyckx, Marie-
Jeanne Savelkoul, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Jos Drijkoningen, 
Rik Hertogs) en 15 stemmen tegen: Jeff Ceyssens, 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, geen goedkeuring. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  De raad keurt het voorstel van de fractie Verjonging tot het openhouden van de 

Breughelzaal tot aan de oplevering en opening van het nieuwe cultureel centrum 
‘De Zeepziederij’ niet goed.  

 
Artikel 2:  De raad keurt het voorstel van de fractie Verjonging tot het openhouden van de 

Breughelzaal ná de oplevering en opening van het nieuwe cultureel centrum ‘De 
Zeepziederij’ niet goed.  

 De Breughelzaal zal dan, minstens tot aan de beëindiging van de gesloten 
erfpachtovereenkomst, ter beschikking worden gesteld aan de Breese verenigingen 
die cultureel actief zijn.  

 
Artikel 3:  De raad keurt het voorstel van de fractie Verjonging tot het verrichten van de 

nodige investeringen en aanpassingswerken in functie van de brandveiligheid van 
de Breughelzaal principieel niet goed.  

 

  
 

4: overzicht ICT-kosten: Reeds meermaals werd op de gemeenteraad aan de bevoegde 
schepen gevraagd om een detailoverzicht van de ICT-kosten aan de 
gemeenteraadsleden te bezorgen. Tot tweemaal toe beloofde de schepen dat dit 
overzicht vóór de volgende gemeenteraad aan de gemeenteraadsleden zou worden 
bezorgd, zo ook op de gemeenteraad van 3 december 2018. Op dat moment zouden 
er volgens de schepen “andere prioriteiten” geweest zijn, toch beloofde hij het volgende: 
“tegen de volgende gemeenteraad zal het gevraagde overzicht bezorgd worden”. 
Aangezien het opnieuw niet op reguliere agenda van de gemeenteraad wordt vermeld, 
voegen we de vraag aan deze gemeenteraad toe. Graag ontvingen wij een detailoverzicht 
van alle kosten inzake ICT sinds 1 januari 2013. 

 

  
 

5: overzicht schadegevallen stoepen: Graag ontvingen wij een overzicht van alle uitbetaalde 
schadevergoedingen en nog hangende rechtszaken in verband met schadegevallen 
ontstaan ingevolge de staat van de stoepen in groot Bree. 

 

  
 

 

 



Vergadering Gemeenteraad // Maandag 4 februari 2019 // Pagina 30 van 31 

 

6: Voorziening strooizout en strooiplan: Graag vernamen wij hoeveel strooizout de gemeente 
nog in voorraad heeft. Wordt er, zo nodig, nog bijkomend strooizout aangekocht? Graag 
hadden wij ook een overzicht ontvangen van het gemeentelijk strooiplan met een 
overzicht van de routes en prioritaire wegen. 

 

  
 

7: oversteekplaats aan de Vuurvogel: Door het speeltuig en de steenkorfmuur aan de vrije 
basis school de Vuurvogel, wordt het zicht op de voetgangers aan de oversteekplaats 
ernstig belemmerd, in het bijzonder het zicht op de meest kwetsbare groep van kleine 
kinderen.  

   Graag hadden wij vernomen of de huidige toestand definitief is of dat er in de nabije 
toekomst de nodige veiligheidsmaatregelen zullen worden genomen, door het zicht te 
verbeteren (bv. spiegels), de verkeerssituatie beter te signaleren (bv. knipperlicht) of 
andere maatregelen zullen worden genomen.  

 

  
 

8: gemeentelijke opcentiemen en onroerende voorheffing: Graag vernamen wij een antwoord 
op volgende vraag: zullen tijdens de legislatuur 2019-2024 de gemeentelijke 
opcentiemen en onroerende voorheffing worden verhoogd? 

 

  
 

17 Toegevoegde punten fractie Vernieuwing: 
 

1. Nieuw containerpark: Op de website van HBVL lazen we het volgende bericht: “Bocholt 
is van plan om alleen een nieuw containerpark te bouwen op de kmo-zone Kanaal, 
zonder buurgemeente Bree, hoewel er de afgelopen jaren plannen waren voor een 
gezamenlijk park. “De locatie die we in Bree op het oog hadden langs de Hamonterweg 
en de Sportlaan, was niet haalbaar. Bree kan te allen tijde nog instappen”, verzekeren 
Eddy Janssen van Limburg.net en schepen van Milieu Jan Verjans (VIA). Graag vernamen 
wij een stand van zaken/standpunt van het stadsbestuur ivm dit dossier. 

  
 

2. Bermbeheerplan: In de vorige legislatuur was het bestuur gestart met de opmaak van 
een bermbeerplan. Graag vernamen we het standpunt van het huidige bestuur in dit 
dossier. Gaat er verder gewerkt worden aan zo een bermbeheerplan? Wat is de huidige 
stand van zaken in dit dossier? Wat is de visie van de huidige schepen van milieu ivm 
zo een beheerplan? 

  
 

3. Bevoegdheid middenstand: Bij de bevoegdheidsverdeling van het college van 
burgemeester en schepenen zien we dat de bevoegdheid van middenstand niet is 
opgenomen als een specifieke bevoegdheid van een schepen, noch als een gedeelde 
bevoegdheid. Graag vernamen wij een toelichting bij deze situatie. 
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4. Ijspiste: Deze winter werd het Vrijthof weer een maand lang omgetoverd tot een 
schaatsparadijs. Dit was de drukst bezochte editie ooit (8500 schaatsers). De afgelopen 
editie was evenwel ook het laatste contractjaar met De Boer die de overkapping voor 
de ijspiste levert. Geruchten doen dan ook de ronde dat dit de laatste editie zou zijn 
geweest omwille van de kostprijs en eventuele werken op het Vrijthof. Graag vernamen 
wij van het bestuur of er ook volgend jaar een ijspiste in Bree voorzien wordt. 
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