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Besluitenlijst Raad van Bestuur

maandag 8 november 2021

Aanwezig: Mario Knippenberg (voorzitter)

Jordy Kunnen, Jeff Ceyssens, Lien Ceyssens, Rudi Cober, Stefan Daniels, 
Jos Drykoningen, Martijn Geerits, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke 
Luyckx, Michel Theunissen, Lode Tijskens, Liesbeth Van der Auwera, 
Edith Vanaken, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Mia Weltjens, Sietse 
Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders (leden)

André Van Mierloo (secretaris)

Verontschuldigd: Rik Hertogs en Dries Tyskens

Afwezig: /

VERSLAG
1. Verslag van de vergadering van 6 september 2021 – Goedkeuring

De Raad van Bestuur AGB Bree keurt het verslag van de vergadering van de Raad van 
Bestuur van 6 september 2021 goed met éénparigheid van stemmen (Verontschuldigd: Rik 
Hertogs en Dries Tyskens).

FINANCIEN
2. Toekenning provisie voor geringe exploitatie uitgaven via betaalkaart – Goedkeuring

De Raad van Bestuur biedt de boekhoudsters van de financiële dienst van de stad de 
mogelijkheid om gebruik te maken van een elektronische provisie voor geringe exploitatie-
uitgaven en online aankopen voor het AGB. Het maximale provisiebedrag als de personele 
toewijzing wordt bepaald door de voorzitter van de raad van bestuur en is uitzonderlijk in 
functie van een éénmalige aankoop, na instemming door de voorzitter van de raad van 
bestuur, te verhogen tot het bedrag van die transactie. De voorzitter van de raad van 
bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de secretaris.
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3. Aanpassing prijssubsidiefactor voor het vierde kwartaal 2021 – Ter kennisgeving

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aangepaste prijssubsidiefactor, ten voordele 
van AGB Bree, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

OMGEVING/GEBOUWEN
4. Verkoop watergebonden zone IKN – De leidraad (selectie- en 

evaluatiecriteria)/Verkoopprocedure en toewijzing – Goedkeuring

De Raad van Bestuur bevestigt en onderschrijft (de inhoud van) het beoordelingsverslag 
van deze tweede oproep en het beoordelingsverslag maakt deel uit van deze beslissing 
van toewijzing.
De Raad van Bestuur wijst de verkoop toe van de betreffende watergebonden 
industriegronden door het AGB (verkoper) aan R-Invest NV of een nader te bepalen 
dochtervennootschap en APK Recycling NV (koper) onder de (opschortende) voorwaarde 
dat de gemeenteraad van stad Bree én de raad van bestuur van het AGB naast de 
toewijzingsprocedure, de verkoopovereenkomst en de onderliggende verko(o)p(en) dienen 
goed te keuren.

5. Verkoopovereenkomst AGB/stad Bree met R-Invest NV of een nader te bepalen 
dochtervennootschap en APK Recycling & Transport BV, beiden zetel te 3900 Pelt, 
Haltstraat 50 – Goedkeuring

De Raad van Bestuur verleent haar goedkeuring aan de verkoop van de betreffende 
watergebonden industriegronden door het AGB (verkoper) aan R-Invest NV of een nader te 
bepalen dochtervennootschap en APK Recycling NV (koper), overeenkomstig de 
voorwaarden en modaliteiten van de verkoopovereenkomst. 
De voorzitter en secretaris van AGB worden gemandateerd de akte te ondertekenen.

6. Verkoop van industriegrond door Josche BV aan HC Containers – Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan de verkoop van een perceel grond gelegen 
Industrieterrein Kanaal-Noord, gekadastreerd sectie B deel van nummers 507/E P0000, 
1415/B P0000 en 1415/C P0000, met een oppervlakte volgens meting van 50a00ca. 
Thans gekend op het kadaster onder sectie B nummer 1431/C met een oppervlakte van 
50a00ca en in eigendom van Josche BV, met zetel te Bree, Cobbenstraat 19 bus 2/01 
BTW BE0836.074.870 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren aan HC Containers, met zetel te 
Bree, Wolstraat 66 BTW BE0808.695.928, RPR Antwerpen – afdeling Tongeren.

7. Beheer en verhuur gebouwen in beheer van stad Bree en AGB Bree – Goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt het reglement voor de infrastructuur die beheerd word door 
de stad Bree en AGB Bree goed.

Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met André Van Mierloo, secretaris AGB: 
089/848608.


