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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 6 september 2021 om 19u30

Openbaar

1. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN
1.1 Notulen gemeenteraad van 7 juni 2021 - goedkeuring
1.2 Zittingsverslag gemeenteraad van 7 juni 2021 – goedkeuring

2. REGULIERE AGENDAPUNTEN
2.1 Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale Financiën d.d. 

20 juli 2021 - Betreft: Kwijting - Jaarrekening 2020 AGB Bree en Besluit van de 
gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 
2020 van het autonoom gemeentebedrijf Bree van de gemeente Bree - Ter 
kennisgeving

2.2 Rapportering over het organisatiebeheersingssysteem - ter kennisgeving
2.3 Opvolgingsrapportering m.b.t. de uitvoering van het meerjarenplan - ter 

kennisgeving
2.4 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 - termijnverlenging

2.5 Financiering van de investeringen 2021 - goedkeuring bestek voor het aangaan 
van leningen

2.6 Jaarrekening 2020 van de diverse kerkbesturen van Bree: gunstig advies.
2.7 Jaarrekening 2020 van kerkfabriek Sint-Michiel Bree - gunstig advies met 

opmerking.
2.8 Renteloze lening aan Koninklijke Breese Tennisclub - goedkeuring
2.9 Verkoop van een nieuw opgerichte bedrijfsloods op en met de grond, gestaan en 

gelegen Industrieterrein Kanaal-Noord 1114 door AKZ BV aan LAGU BV, vestiging 
van een erfpachtrecht door LAGU BV aan Belfius Lease m.b.t. voormeld 
onroerend goed en onroerende leasing tussen Belfius Lease en Grondwerken 
Geerits NV  m.b.t. voormeld onroerend goed - goedkeuring

2.10 Jeugdlokaal Opitter: openbare verkoop - principiële goedkeuring
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2.11 Kennisgeving van het besluit van het college van burgemeester en schepenen ter 
verlenging van de huurovereenkomst t.b.v. voetbalclub K. Opitter FC

2.12 Gemeentelijk rooilijnplan 'Gerkenberg' - definitieve vaststelling
2.13 Akte inzake het verlenen van erfpacht dd. 27 april 2006 t.v.v. VZW 

Welzijnscampus Gerkenberg aanpassing onroerend goed: gedeeltelijke overdracht 
naar openbaar domein - goedkeuring.

2.14 Akte inzake het verlenen van erfpacht dd. 27 april 2006 t.v.v. VZW Koninklijk 
Instituut Onze Lieve Vrouw Ter Engelen overdracht naar VZW Covida + 
aanpassing onroerend goed: gedeeltelijke overdracht naar openbaar domein - 
goedkeuring.

2.15 Doorverkoop van een bebouwd goed KMO-grond gelegen te Bree (Bedrijfsweg) 
door Heidevink-Bree NV aan de coöperatieve vennootschap "'T LANDHUYS" - 
goedkeuring.

2.16 Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het 
Agentschap Integratie en Inburgering naar Stad Bree - goedkeuring

2.17 Schrijven van Provincie Limburg,  Directie Ondernemen, Landbouw en Platteland 
d.d. 21/04/2021, inzake Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en 
Maasland, PDPO III, goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2020 - Goedkeuring

2.18 Goedkeuring van de toetreding van de stad Bree tot de Interlokale vereniging 
Handhaving RO MIDLIM

2.19 Interlokale vereniging Handhaving RO MIDLIM - aanstelling afgevaardigden 
beheerscomité

2.20 Fusie van de 4 vzw's Lager onderwijs Bree: overdracht erfpachtrechten aan de 
nieuwe rechtspersoon - goedkeuring

2.21 Fusie van lagere scholen te Bree - goedkeuring overdracht renteloze leningen
2.22 Samenwerkingsovereenkomst Stad Bree - Scholengroep KOSM - goedkeuring.
2.23 Samenwerkingsovereenkomst met Kind en Taal vzw rond Instapje - goedkeuring
2.24 Samenwerkingsovereenkomst Weg naar Opitter - goedkeuring
2.25 Tijdelijke vervanging algemeen directeur in de week van 13/09/2021 – 

goedkeuring

3. OVERHEIDSOPDRACHTEN
3.1 Vervanging of herstellen verwarmingsketel(lichaam) stadhuis – Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze
3.2 Aanleg en aanpassingen nutsleidingen Dreelveld fase 2 - Goedkeuring gunning
3.3 Aankoop lockers en fietsoplaadpunten voor centrum – Ter kennisgeving 

goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
3.4 Werken Kanaallaan – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
3.5 Verhogen en verbreden talud IKN langs de Kuilenstraat – Goedkeuring gunning

4. REGLEMENTEN, BELASTINGEN EN RETRIBUTIES - GOEDKEURING
4.1 Ontwerp van ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van 

het wegverkeer: Aanpassing N76 ter hoogte van mpt. 47,941 en 47,750.
4.2 Reglement gebouwen in beheer van stad Bree en AGB Bree - goedkeuring 

algemene deel
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5. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN - VASTSTELLING AGENDA EN/OF 
AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER

5.1 Bijeenroeping Bijzondere Algemene vergadering van vzw ZMK op  29 september 
2021 en agenda - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

5.2 Ontbinding en vereffening Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg - 
goedkeuring

5.3 Uitnodiging Algemene Vergadering Welzijnsregio 28 september 2021 om 19.30 uur

#$ondertekening1$#

Voorzitter,
Jordy Kunnen

#$stempel$#
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