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Bijeenroeping gemeenteraad

De voorzitter van de gemeenteraad van de stad Bree verzoekt de gemeenteraad voor de 
eerste maal in zitting te vergaderen op:

maandag 12 april 2021 om 19u30

Openbaar

1. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1.1 Notulen gemeenteraad van 1 maart 2021 - goedkeuring
1.2 Zittingsverslag gemeenteraad van 1 maart 2021 – goedkeuring

2. REGULIERE AGENDAPUNTEN

2.1 Kennisgeving beslissing Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 25/02/2021 inzake 
de klacht m.b.t. het reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en 
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen van 7 december 2020

2.2 Ondersteuning van Vlaanderen in bronopsporing en lokaal contactonderzoek door 
lokale besturen: Verderzetten van samenwerkingsovereenkomst voor optie 1 - 
Goedkeuring en bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en 
schepenen

2.3 Wijziging van de statuten van het AGB wegens een kapitaalsverhoging door stad 
Bree - Goedkeuring

2.4 Aanpassing afgevaardigde in de vzw Eerstelijnszone Kemp en Duin - goedkeuring.
2.5 Vaststelling aanwending Vlaamse subsidies voor armoedebestrijding n.a.v. COVID-

19 - goedkeuring.
2.6 Oprichting commissie  “herbestemming van de huidige sportsite/nieuwe sportsite 

aan de scholencampus” - goedkeuring
2.7 Verslaggeving m.b.t. het overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer 

(mobiliteitsdossiers gewestwegen) - ter kennisgeving
2.8 Doorverkoop van N.V. Gedriplastics (KMO-zone Peerderbaan) aan KMO Invest 

Besloten Vennootschap, met zetel te 3920 Lommel - goedkeuring voorwaarden 
doorverkoop/-verhuur.

2.9 Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale 
Pensioendienst – Gemeenschappelijke Sociale Dienst – goedkeuring
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3. OVERHEIDSOPDRACHTEN

3.1 Ontgraving kerkhof Bree centrum – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
3.2 Aankoop 3 bedrijfsvoertuigen voor stedelijke diensten – Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze
3.3 Betonherstellingen wegenis 2021 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
3.4 Aankoop container met autolader – Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze

4. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN - VASTSTELLING AGENDA EN/OF 
AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER

4.1 Algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 26 mei 2021 
- goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat

4.2 Algemene vergadering van Fluvius Limburg van 30 juni 2021 - goedkeuring van 
de agenda en vaststelling van het mandaat

5. TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN

5.1 Toegevoegd punt vanwege de fractie Sp.a/Vooruit inzake naamsverandering 
fractie Sp.a in fractie Vooruit - ter kennisgeving

#$ondertekening1$#

Voorzitter,
Jordy Kunnen

#$stempel$#
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