
 GR Agenda- 1

Bijeenroeping gemeenteraad

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

maandag 7 juni 2021 om 19u30

Openbaar

1. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1.1 Notulen gemeenteraad van 3 mei 2021 - goedkeuring
1.2 Zittingsverslag gemeenteraad van 3 mei 2021 – goedkeuring

2. REGULIERE AGENDAPUNTEN

2.1 Goedkeuring jaarrekening 2020 stad/ocmw
2.2 AGB Jaarrekening NBB 2020 - Goedkeuring
2.3 Verlenging looptijd AGB lening bij Belfius  - Goedkeuring herbevestiging waarborg
2.4 Toelage - verdeling aan diverse verenigingen 2021 - goedkeuring
2.5 Vernieuwde toestemmingsaanvraag gebruik drones PZ CARMA - goedkeuring
2.6 Doorverkoop van een bebouwd goed KMO-grond gelegen te Bree Bedrijfsweg 17A 

(deel van perceel 1ste afd sie C nr 333/Z25) door Heidevink-Bree NV aan de 
VOF "RS GROEP") - goedkeuring.

2.7 Aankoop perceel dagrecreatiegrond Geussensstraat - goedkeuring
2.8 Ontwerp gemeentelijk rooilijnplan 'Gerkenberg' - voorlopige vaststelling
2.9 Aanvraag omgevingsvergunning voor het afbreken van een eengezinswoning en 

het bouwen van 16 appartementen te Bruglaan 2– beslissing over de zaak van 
de wegen.

2.10 Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning en 
tuinberging en het bouwen van een woning, te Cosijnstraat 2 - beslissing over de 
zaak van de wegen.

2.11 Gemeentelijk reglement voor de verkoop van bouwgronden  in gemeentelijke 
verkavelingen – aanpassing reglement van 5 oktober 2020 (in functie van de 
gemeentelijke verkaveling Dreelveld)

2.12 Aanwijzing Stadstuin als buitenlocatie voor de voltrekking van burgerlijke 
huwelijken - goedkeuring

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

2.14 Tijdelijke politieverordening voor afsluiting van Stift voor horeca - uitbaters Stift 
van 8/5/2021 - 08u tot en met 30/9/2021 - 20u - ter kennisgeving

2.15 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 - ter 
kennisgeving

3. OVERHEIDSOPDRACHTEN

3.1 Ontwikkeling sportzone Sportlaan en scholencampussite Rode Kruislaan – 
vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de 
overheidsopdracht  voor diensten- prefinanciering, advies en trajectbegeleiding bij 
één of meerdere gebiedsontwikkelingsproject(en) van de stad Bree (Projectbureau).

3.2 Restauratiewerken aan de pastorij van Opitter - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

3.3 Gecoördineerde aankoop groene elektriciteit en aardgas - 2021/207/TD/RM - 
goedkeuring

3.4 N721: Maaseikerbaan en Breeërweg - wegenis en riolering - Goedkeuring 
verrekening 1

3.5 N721: Maaseikerbaan en Breeërweg - wegenis en riolering - Goedkeuring 
verrekening 2

3.6 N721: Maaseikerbaan en Breeërweg - wegenis en riolering - Goedkeuring 
verrekening 3

4. REGLEMENTEN, BELASTINGEN EN RETRIBUTIES – GOEDKEURING

4.1 Gebruiksovereenkomst onthaalouders voor kinderopvanglocatie Schoolstraat 69 – 
goedkeuring

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

5.1 Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 24 juni 2021 
– besluit over het mandaat van de gemeenteraad

5.2 Uitnodiging algemene vergadering DISV Regio Noord-Limburg - 8 juni 2021 om 
19.30 uur - ter kennisgeving

5.3 Opdrachthoudende vereniging Limburg.net – algemene vergadering van woensdag 
23 juni 2021 om 18 uur.

5.4 Agenda en in te nemen standpunten op de algemene vergadering van 
Limburg.net dd. 23 juni 2021
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6. AGENDAPUNTEN VAN FRACTIE VCD

6.1 Punt vanwege de fractie VCD: Door de genomen Corona maatregelen vragen we 
voor onze ondernemers een vermindering van 25% op de onroerende voorheffing

6.2 Punt vanwege de fractie VCD: Betere opstelling en opvolging van tijdelijke 
signalisatie borden

6.3 Punt vanwege de fractie VCD: Meer snoeien van bomen in verschillende straten 
en woonkernen van Bree

6.4 Punt vanwege de fractie VCD: Openbaarheid van bestuur
6.5 Punt vanwege de fractie VCD: Onderhoud van onze kerkhoven deelkernen door 

vrijwilligers
6.6 Punt vanwege fractie VCD: Beter onderhoud van onze zebrapaden

#$ondertekening1$#

Voorzitter,
Jordy Kunnen

#$stempel$#
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