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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 8 november 2021 om 19u30

Openbaar

1. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN
1.1 Notulen gemeenteraad van 4 oktober 2021 - goedkeuring
1.2 Zittingsverslag gemeenteraad van 4 oktober 2021 – goedkeuring

2. AGENDA
2.1 Besluit van de burgemeester houdende invoering van mondmaskers in stedelijke 

gebouwen en toepassing van het Covid Safe Ticket bij activiteiten en 
evenementen in Bree - bekrachtiging burgemeestersbesluit d.d. 25/10/2021

2.2 Schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 26/10/2021, inzake de 
goedkeuring van de jaarrekeningen Stad Bree en OCMW Bree - ter kennisgeving

2.3 Aanpassing prijssubsidiefactor voor het vierde kwartaal 2021 - goedkeuring
2.4 Bijdrage aan diverse gehandicapteninstellingen 2021- goedkeuring.
2.5 Subsidie voor- en naschoolse kinderopvang 2021 - goedkeuring.
2.6 Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 13 oktober 2021 inzake 

de goedkeuringen van de jaarrekeningen 2020 van de kerkfabrieken van de 
gemeente Bree - ter kennisgeving

2.7 Uitvoering Kerkenplan: overeenkomst tot voorakkoord met betrekking tot de 
herbestemming van de kerkgebouwen OLV van het H. Hart Vostert en Sint 
Lutgardis in  ’t Hasselt – goedkeuring

2.8 Verkoop watergebonden industriezone op industrieterrein Kanaal Noord i.s.m. het 
autonoom gemeentebedrijf - goedkeuring

2.9 Doorverkoop van een bebouwd goed KMO-grond gelegen te Bree, Industrieterrein 
Kanaal-Noord door de BV BREE KANAAL NOORD en de BV PC & K-INVEST aan 
de BV KNBR-Immo in oprichting - goedkeuring.

2.10 Verkoop van perceel industriegrond en gebouw gelegen te  Peerderbaan 1407 – 
goedkeuring
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3. OVERHEIDSOPDRACHTEN
3.1 Oudste stadhuis Markt: Glasrenovatie - van enkel naar dubbel glas - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - 2021/278/TD/RM
3.2 Ereloonovereenkomst voor het uitvoeren van landmeterstaken 2022-2024 - 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

4. REGLEMENTEN, BELASTINGEN EN RETRIBUTIES - GOEDKEURING
4.1 Reglement leegstand woningen en gebouwen - goedkeuring
4.2 Reglement tweede verblijf - goedkeuring
4.3 Gemeentelijke Administratieve Sancties - Aanstelling van gemeentelijke GAS-

vaststeller – goedkeuring

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

5.1 De Buitengewone Algemene Vergadering Fluvius Limburg d.d. 15 december 2021 - 
goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat - goedkeuring

5.2 De Buitengewone Algemene Vergadering Fluvius Opdrachthoudende vereniging d.d. 
6 december 2021 - goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat - 
goedkeuring

5.3 Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net – algemene vergadering van woensdag 
15 december 2021 om 18u30 - agenda en in te nemen standpunten op de 
algemene vergadering van Limburg.net dd. 15 december 2021

6. RAPPORTERING KLACHTENREGLEMENT
6.1 Jaarlijkse rapportering door de algemeen directeur inzake de klachten 

binnengekomen bij de stad in 2020 - ter kennisgeving
6.2 Klacht van HS Trading BV / Haerden-Suylen tegen de algemeen directeur. 

Oprichting van de gemeentelijke klachtenbeoordelingscommissie

#$ondertekening1$#

Voorzitter,
Jordy Kunnen

#$stempel$#
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