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Besluitenlijst gemeenteraad

maandag 6 december 2021 om 21u00

Aanwezig: Jordy Kunnen, Voorzitter

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, 
Katja Verheyen, Schepenen

Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos 
Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, 
Dries Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert 
Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, Gemeenteraadsleden

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Rik Hertogs, Gemeenteraadslid

Afwezig: /

Openbaar
1. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN
1.1 Notulen gemeenteraad van 8 november 2021 - goedkeuring

De notulen opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.2 Zittingsverslag gemeenteraad van 8 november 2021 - goedkeuring
Het zittingsverslag  opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. AGENDA
2.1 Besluit van de burgemeester houdende de verplichting tot digitaal vergaderen van 

bestuursorganen en stedelijke diensten in Bree - bekrachtiging
Ingevolgde de stijgende Coronabesmettingen in Bree, de omliggende gemeenten en België in 
het algemeen besluit de burgemeester dat vanaf 17 november 2021 alle vergaderingen van 
bestuursorganen en de eigen diensten enkel maar digitaal mogen plaatsvinden.
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.2 Aanpassing MJP 2020-2025: goedkeuring van het deel van de gemeente
De aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente, wordt 
goedgekeurd en wordt digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse regering.

Met 15 stemmen voor (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 
Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 
Jeff Ceyssens, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 9 
stemmen tegen (Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, 
Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

2.3 Goedkeuring van het door de OCMW-raad vastgesteld deel van de aanpassing van het MJP 
2020-2025
De aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2020-2025, het vastgesteld deel door de 
OCMW-raad d.d. 6 december 2021, wordt ter goedkeuring aan de  gemeenteraad voorgelegd 
en wordt digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse regering.

Met 15 stemmen voor (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 
Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 
Jeff Ceyssens, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 9 
stemmen tegen (Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, 
Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

2.4 Het door de Raad van Bestuur AGB vastgesteld deel van het aangepaste MJP 2020 – 2025 – 
Goedkeuring
Het ontwerp van aanpassing strategisch meerjarenplan 2020 – 2025 wordt ter goedkeuring 
voorgelegd. Het geconsolideerd MJP 2020-2025 (stad/OCMW/AGB) voldoet aan de decretale 
richtlijnen wat betreft autofinancieringsmarges en exploitatiesaldi.

Met 15 stemmen voor (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 
Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 
Jeff Ceyssens, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 9 
stemmen tegen (Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, 
Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

2.5 Prijssubsidiereglement AGB 2022 – Goedkeuring
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Bree, goed. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.6 Coronatoelage AGB 2021 – Goedkeuring
De toekenning van een ‘Coronatoelage’ aan het AGB Bree als tussenkomst in de geschatte 
verliezen van het AGB gedurende de periode 01/01/2021 - 30/09/2021 ten gevolge van de 
maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus voor een bedrag van 11 783,08 € goed te 
keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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2.7 Gemeentelijke dotatie hulpverleningszone Noord-Limburg 2022 - goedkeuring
De gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone Noord-Limburg vast te leggen op € 
977.941,00 (€ 345.218,00 als investeringstoelage en € 632.723,00 als exploitatietoelage). 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.8 Werkingstoelage Lokale Politiezone Carma 2022 - goedkeuring.

De gemeenteraad bepaalt de gemeentelijke werkingstoelage voor de zone Carma op € 
1.187.819,00. De uitgave is voorzien onder budgetcode 2022/6494000/DOM 1/0400 van het 
meerjarenplan 2022.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.9 MCNOL a.v. in vereffening- pensioenlasten: overeenkomst met stad Maaseik - goedkeuring
De overeenkomst tussen de besturen van Maaseik en Bree, met betrekking tot de 
afrekeningen, zowel voor het verleden als voor de toekomst, met betrekking tot de inkomsten 
en uitgaven inzake de pensioenlasten van voormalig ziekenhuispersoneel wordt goedgekeurd.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.10 AV MCNOL in vereffening: Pensioenlastconventies (2): goedkeuring
Goedkeuring te verlenen aan:

• Het ontwerp van pensioenlastconventie (GPF- gesolidariseerd pensioenfonds), en 
bijlagen, met betrekking tot ziekenhuispersoneel – Overeenkomst tussen AV Medisch 
Centrum Noord Oost Limburg i.v., stad Bree, OCMW Bree, stad Maaseik, OCMW 
Maaseik;

Het ontwerp van pensioenlastconventie (Ethias), en bijlagen, met betrekking tot 
ziekenhuispersoneel - Overeenkomst tussen AV Medisch Centrum Noord Oost Limburg i.v., 
stad Bree, OCMW Bree, stad Maaseik, OCMW Maaseik

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.11 Verlenging erfpacht basisschool De Kadee in Tongerlo - Goedkeuring
Goedkeuring wordt verleend aan de verlenging met 40 jaar vanaf heden, van de lopende 
erfpachtovereenkomst betreffende de basisschool De Kadee in Tongerlo.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.12 E-mail/brief van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 
Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen d.d. 10/11/2021, inzake 
'Afbouw lokale ELIA-heffingen'

3. REGLEMENTEN, BELASTINGEN EN RETRIBUTIES - GOEDKEURING
3.1 Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen - wijziging - goedkeuring
Het afvalreglement wordt aangepast naar aanleiding van de invoering van het Optimo-
systeem vanaf 1 januari 2022.  Hierbij wordt voortaan het huisvuil (grijze zak) en het PMD 
(blauwe zak) tegelijkertijd ingezameld op 1 ophaaldag, twee-wekelijks.  Tevens kan bij deze 
ophaalronde ook textiel in een aparte oranje zak meegegeven worden.
Het Optimo-systeem betekent een besparing op kosten en CO2-uitstoot.
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.2 Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstoffen - wijziging - goedkeuring
Limburg.net voorziet voor het komende aanslagjaar een beperkte inhoudelijke wijziging in de 
aanrekening van de afvalkosten.  Dit ingevolge van de invoering van het Optimo-systeem op 
1 januari 2022.
De wijzigingen zijn:

• Introductie van de nieuwe rollen voor textiel (deze kunnen voortaan aan huis 
meegegeven, samen met huisvuil en pmd)

• Verdwijnen van de PMD rollen van 120 L (deze kunnen niet verwerkt worden in de 
Optimo-sorteerinstallatie)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

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

4.1 Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 16 december 2021 – 
besluit over het mandaat van de gemeenteraad
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
van de algemene vergadering van Cipal van 16 december 2021 goedgekeurd. De 
vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering 
van Cipal van 16 december 2021 te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4.2 Uitnodiging algemene vergadering DISV Regio Noord-Limburg - 14 december 2021 om 20.00 
uur - ter kennisgeving
De raad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering d.d. 14/12/2021 van 
DISV Regio Noord-Limburg

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. AANVULLENDE AGENDA
5.1 Toegevoegd punt fractie Vooruit / vanuit de voorzitter: Aanvraag tot akkoord met verkoop 

perceel industriegrond (LS-10949)
Goedkeuring te verlenen aan de verkoop van een perceel industriegrond en gebouw gelegen 
te Industrieterrein Peerderbaan 1407 door Rijschool Wirix B.V. aan de vennootschap in 
oprichting: ES Vastgoed en de verhuur door de voormelde besloten vennootschap in oprichting 
ES Vastgoed aan de naamloze vennootschap Schildermans Pluimveeslachterij en 
Vleesverwerking.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.2 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: stand van zaken in verband met aanpassing 
en veiligheid Opstraat, Molenstraat en Roodakkerstraat
Voor de Opstraat is er een budget voorzien om, in samenwerking met de provincie Limburg, 
een project ter verbetering van de fietspaden op te starten. Graag vernemen wij van de 
bevoegde schepen hoever het stadsbestuur hiermee staat.
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Graag vernemen wij van de bevoegde schepen hoe het zit met de Molenstraat en de 
Roodakkerstraat in Opitter? Welke plannen heeft het stadsbestuur hiermee?

5.3 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Parking ‘De Wissel
Tijdens de gemeenteraad van 11 januari 2021 gaf schepen Knippenberg, na meermaals 
aandringen en voorstellen van onze fractie, aan dat aan “De Wissel” in Opitter bijkomende 
parkeerplaatsen in grasdallen zouden worden aangelegd en dat de circulatie van het verkeer 
op zou worden verbeterd. We zijn inmiddels bijna een jaar later en tot op vandaag is de 
situatie nog steeds ongewijzigd. Graag vernemen wij van de bevoegde schepen wanneer eindelijk 
van de aanleg van de parking “De Wissel” werk wordt gemaakt, onder meer door het plaatsen 
van grasdallen? Zoals aangegeven, zou ook de verkeerscirculatie worden verbeterd. Hoe ziet 
de bevoegde schepen dit en wanneer wordt dit gerealiseerd?

5.4 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: kerstverlichting in het stadscentrum
Het Breese stadscentrum werd volledig in het nieuw gestoken. We vernemen graag van de 
bevoegde schepen welke kerstverlichting in het stadscentrum werd/wordt voorzien om het 
nieuwe centrum tijdens de eindejaarsperiode extra aantrekkelijk te maken?

5.5 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: verkeersveiligheid Gerkenspark
We lazen in Het Belang van Limburg van 29 november 2021 dat naar aanleiding van de 
opening van de winkels op het Gerkenspark in de omgeving tal van verkeersproblemen zijn 
ontstaan. Wij hebben dat zelf ook gezien en delen de bezorgdheid van de burgemeester. Kan 
de bevoegde schepen ons hieromtrent een stand van zaken geven?

5.6 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: verkeersveiligheid van app voor het zoeken 
van een parkeerplaats
Voortaan zullen automobilisten bij het zoeken van een parkeerplaats in het stadscentrum op 
een app op hun smartphone kunnen vertrouwen. Onze fractie is voorstander van het gebruik van 
nieuwe technologieën, maar verkeersveiligheid is voor ons ook van zeer groot belang. Wij 
vernemen dan ook graag van de bevoegde schepen hoe het gebruik van de app te rijmen valt 
met de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers in het stadscentrum alsook met nationale en 
internationale campagnes voor ontrading van GSM-gebruik achter het stuur.

#$ondertekening1$#

Voorzitter,
Jordy Kunnen

#$stempel$#
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