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Besluitenlijst gemeenteraad

maandag 12 april 2021 om 19u30

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, Rik Hertogs, 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: /

Afwezig: /

Openbaar

1. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1.1 Notulen gemeenteraad van 1 maart 2021 - goedkeuring
De notulen opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.2 Zittingsverslag gemeenteraad van 1 maart 2021 - goedkeuring
Het zittingsverslag  opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. REGULIERE AGENDAPUNTEN

2.1 Kennisgeving beslissing Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 25/02/2021 inzake de klacht 
m.b.t. het reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van 
huishoudelijke afvalstoffen van 7 december 2020
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2.2 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
De Vlaamse Overheid heeft een subsidiereglement goedgekeurd om lokale besturen te 
ondersteunen in de strijd tegen corona.  Er zijn 2 opties.  Optie 1 is inzetten op preventie, 
sensibilisering, bronopsporing, analyse clusters, quarantainecoaching, aandacht voor kwetsbare 
personen en groepen.  Hiervoor is een forfaitaire toelage voorzien obv aantal inwoners.  Optie 
2 is alles van optie 1 met bijkomend ook contactonderzoek (toelage is 100 euro per 
indexpatiënt).
In zitting van 14/12/20 besliste het college van burgemeester en schepenen om zoals de 
meeste omliggende gemeenten enkel in te stappen op optie 1.  Dit werd op 10/12 aangemeld 
bij Vlaanderen (deadline was 11/12).
De formele samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid werd goedgekeurd door het 
Schepencollege op 25 januari 2021 en bekrachtigd door de gemeenteraad op 1 maart 2021.
De gemeenteraad keurt de verderzetting van de aansluiting bij optie 1, namelijk het inzetten 
op preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse clusters, quarantaine-coaching, aandacht 
voor kwetsbare personen en groepen, goed. Hiervoor is een forfaitaire toelage voorzien o.b.v. 
aantal inwoners. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.3 Wijziging van de statuten van het AGB wegens een kapitaalsverhoging door stad Bree - 
Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de gewijzigde statuten van het Autonoom Gemeente-bedrijf Bree goed.
Met 15 stemmen voor (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, Jordy Kunnen), 9 stemmen 
tegen (Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, 
Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen), 1 onthouding (Jos Drykoningen)

2.4 Aanpassing afgevaardigde in de vzw Eerstelijnszone Kemp en Duin - goedkeuring.
Stad Bree draagt schepen van welzijn Katja Verheyen voor om effectief lid te worden in de 
algemene vergadering vzw Eerstelijnszone Kemp en Duin en draagt haar ook voor als bestuurder 
(lid van de raad van bestuur of Zorgraad) van de vzw Eerstelijnszone Kemp en Duin.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.5 Vaststelling aanwending Vlaamse subsidies voor armoedebestrijding n.a.v. COVID-19 - 
goedkeuring.
Voor Bree wordt door de Vlaamse Regering eenmalig 28.269,05 euro euro ter beschikking 
gesteld voor projecten rond armoedebestrijding. Deze worden aangewend voor de oprichting 
van een spelotheek, de projectwerking van het Huis van het Kind, een bijdrage voor twee 
seniorenverenigingen, de gemeentelijke bijdragen van 2021 voor het netwerk vrijetijdsparticipatie 
en de ondersteuning van de heropstart van de Breese armoedeverenigingen in het najaar van 
2021. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.6 Oprichting commissie  “herbestemming van de huidige sportsite/nieuwe sportsite aan de 
scholencampus” - goedkeuring
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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2.7 Verslaggeving m.b.t. het overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (mobiliteitsdossiers 
gewestwegen) - ter kennisgeving

2.8 Doorverkoop van N.V. Gedriplastics (KMO-zone Peerderbaan) aan KMO Invest Besloten 
Vennootschap, met zetel te 3920 Lommel - goedkeuring voorwaarden doorverkoop/-verhuur.
Als aanvulling op het gemeenteraadsbesluit van 11.01.2021, dat volledig behouden blijft, verleent 
de gemeenteraad goedkeuring van elke eerste doorverkoop m.b.t. alle gebouwde privatieve 
kavels door KMO- Invest aan de eerste kopers, mits gebouwd overeenkomstig de 
omgevingsvergunning dd. 17.02.2020, en van de verhuur door de eerste koper van die 
onroerende goederen, mits de eerste kopers op hun beurt (tevens) voldoen aan volgende 
voorwaarden: naleving voorwaarden voornoemde omgevingsvergunning + voorschriften van het 
BPA “Industriezone Peerderbaan” dd. 12/06/1973 en het gewestplan, en beslist de 
gemeenteraad het recht van terugverkoop niet uit te oefenen bij elke eerste doorverkoop van 
alle gebouwde privatieve kavels door KMO Invest aan de eerste kopers.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.9 Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst – 
Gemeenschappelijke Sociale Dienst – goedkeuring
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. OVERHEIDSOPDRACHTEN

3.1 Ontgraving kerkhof Bree centrum – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/193/TD/KS en de raming voor de 
opdracht “Ontgraving kerkhof Bree centrum”
 
Bij dit agendapunt wordt tevens het agendapunt over grafconcessies van de fractie Verjonging 
besproken.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.2 Aankoop 3 bedrijfsvoertuigen voor stedelijke diensten – Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/188/TD/KS en de raming voor de 
opdracht “Aankoop 3 bedrijfsvoertuigen voor stedelijke diensten”
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.3 Betonherstellingen wegenis 2021 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/187/TD/KS en de raming voor de 
opdracht “Betonherstellingen wegenis 2021”
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.4 Aankoop container met autolader – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/190/TD/KS en de raming voor de 
opdracht “Aankoop container met autolader”
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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4. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN - VASTSTELLING AGENDA EN/OF AANDUIDING 
VERTEGENWOORDIGER

4.1 Algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 26 mei 2021 - goedkeuring 
van de agenda en vaststelling van het mandaat
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4.2 Algemene vergadering van Fluvius Limburg van 30 juni 2021 - goedkeuring van de agenda en 
vaststelling van het mandaat
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN

5.1 Toegevoegd punt vanwege de fractie Sp.a/Vooruit inzake naamsverandering fractie Sp.a in 
fractie Vooruit - ter kennisgeving
Op 21 maart 2021 vervelde sp.a tot de beweging Vooruit. Door deze naamsverandering zal de 
sp.a-fractie in Bree vanaf heden dus ook de naam Vooruit dragen in de gemeenteraad, de 
OCMW-raad en het BCSD. Dit ter kennisgeving.

5.2 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Aanwending overschotten van vaccins in 
vaccinatiecentrum
Op welke wijze benut het vaccinatiecentrum het overschot aan vaccins (bv. als gevolg van 
personen die niet komen opdagen voor hun vaccin)? Wie krijgt voorrang bij een oproeping om 
met een reservevaccin te worden gevaccineerd?

5.3 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Pastorij Opitter
Het stadsbestuur kondigde reeds eerder in de pers aan grootse plannen met de pastorij van 
Opitter te hebben. Op 7 september 2020 besloot de gemeenteraad (met onthouding van onze 
fractie) om tot de aankoop van de pastorij voor een bedrag van 250.000 EUR over te gaan. 
Inmiddels vernamen wij, op basis van de notulen van het college van burgemeester en 
schepenen van 22 maart 2021, dat bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring tegen 
het gemeenteraadsbesluit van 7 september 2020 werd ingesteld.
In de toelichting bij de raadsbeslissing van 7 september 2020 stelde de burgemeester: “Het 
gebouw is in slechte staat en nog langer treuzelen is geen optie. Er komt weer een winter 
aan. […] [E]r is genoeg tijd verloren gegaan in deze restauratie. Met langer te wachten is het 
niet denkbeeldig dat het gebouw zelfs kan instorten en dat willen we toch allemaal vermijden”.
Ondertussen zijn we meer dan 7 maanden en een winter later en stellen wij ons de vraag of 
er sindsdien nog iets is gebeurd. Om die reden stellen wij volgende vragen:
- Wij ontvangen graag een stand van zaken in de aanbestedingsprocedure.
- Wanneer zullen de restauratiewerkzaamheden worden afgerond?
- Tegen wanneer wordt verwacht dat de casco-restauratie afgerond zal zijn?
- Riskeren de subsidies van de Vlaamse Overheid niet misgelopen te worden wanneer nog 
langer wordt getalmd?
- Wij ontvangen graag een stand van zaken in de vernietigingsprocedure voor de Raad van 
State.

5.4 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Standpunt stad Bree regiovorming
De Vlaamse Regering heeft de indeling van Vlaanderen in regio’s op tafel gelegd. Ook de 
provincie Limburg riskeert daarbij verder in verschillende regio’s te worden opgedeeld. Onze 
fractie is grote voorstander van een bestuur op het niveau dat het kortst bij de burger staat, 
maar daarbij mag zeker niet de eigenheid van onze provincie uit het oog worden verloren. Wij 
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zijn voorstander van samenwerkingen over de gemeentegrenzen heen, maar niet wanneer dit 
in een door de hogere overheid opgelegd strikt carcan dient te gebeuren. Wij zijn voor één 
Limburg dat niet nog verder in verschillende regio’s wordt onderverdeeld.
Uit een bevraging van de Limburgse burgemeesters door Het Belang van Limburg (HBvL 26 
maart 2021) blijkt dat de burgemeester hierover alvast onze mening deelt.
Wij stellen voor dat het hoogste democratisch orgaan binnen onze Stad, de gemeenteraad, 
hierover officieel standpunt inneemt. Wanneer in de toekomst deze kwestie, of gelijkaardige 
kwesties (bv. een gemeentefusie), opnieuw aan bod komen, zullen deze steeds aan het 
democratisch debat binnen de gemeenteraad worden onderworpen, alvorens de Stad een 
officieel standpunt inneemt.

c. Voorstel tot beslissing
Artikel 1
De gemeenteraad verzet zich tegen een verdere regiovorming binnen de provincie Limburg.

Artikel 2
De gemeenteraad wordt steeds voorafgaand gehoord alvorens de Stad Bree een officieel 
standpunt over de regiovorming, of gelijkaardige thema’s, inneemt.

Met 18 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Lien 
Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos Drykoningen, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, 
Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc 
Bloemen, Jordy Kunnen), 7 stemmen tegen (Mario Knippenberg, Rudi Cober, Katja Verheyen, 
Martijn Geerits, Stefan Daniels, Free Bamps, Jo Leenders)

5.5 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Grafconcessies
Sinds 1 maart 2021 is de periode voor de verlenging van de concessies van de graven op 
het kerkhof van Bree-centrum voorbij. In dat verband hebben wij een aantal vragen.
Graag ontvangen we een overzicht van het aantal verlengingen van de grafconcessies. Hoeveel 
bedraagt het totaalbedrag in EUR dat de Stad ingevolge de verlengingen heeft ontvangen?
Daarnaast stellen we ons de vraag hoe de lege plaatsen zullen worden ingevuld? Zullen er 
opnieuw begravingen op het kerkhof van Bree-centrum gebeuren om deze plaatsen in te vullen?
Wat zal er met de (verlopen) grafconcessies op de andere kerkhoven in Bree gebeuren?
We stellen ook vast dat er bij een aantal grafstenen een bordje staat waarop vermeld wordt 
dat het graf blijft behouden omdat het opgenomen is in de lijst van historische graven.
Welke criteria werden gebruikt om op de lijst op de historische graven te komen?
Werden de nabestaanden hiervan op de hoogte gebracht?
Zijn er concessies verlengd waarvan achteraf beslist werd dat ze op de lijst van historische 
graven terecht komen?
 
Dit punt werd reeds behandeld bij punt 3.1

5.6 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Fietsvriendelijk en fietsveilig Bree
In het stadsmagazine ‘Klets!’ en op Facebook lezen we dat de Stad veilig fietsen promoot. Hier 
zijn we natuurlijk bijzonder tevreden mee. Om die reden wensen we naar de stand van zaken 
in (het veiliger maken van) de oversteekplaats Malta/kleine ring te informeren.
Sinds enkele maanden zijn er op de kleine ring nog twee gevaarlijke oversteekplaatsen voor 
fietsers bijgekomen, nl. ter hoogte van de Nieuwstadpoort en ter hoogte de Kloosterpoort. 
Binnen welke termijn zullen deze punten veiliger worden gemaakt?
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5.7 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Fietsvriendelijk en fietsveilig Opitter
Het college van burgemeester en schepenen stelde tijdens zijn vergadering van 30 november 
2020 de slechte oversteekbaarheid van de Opstraat ter hoogte van de Zandbergstraat vast en 
besloot om op deze locatie twee zebrapaden te voorzien. Graag ontvangen wij in deze een 
stand van zaken.

5.8 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Aanvang rioleringswerken Tongerlo
De rioleringswerken in Tongerlo worden reeds geruime tijd aangekondigd. Wanneer zullen de 
werkzaamheden effectief van start gaan?

5.9 Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: bufferzone industrieterrein Kanaal-Noord
Op de vorige gemeenteraad hadden we een toegevoegd agendapunt over de bufferzone 
industrieterrein Kanaal-Noord met de vraag wanneer deze afgewerkt zal worden. 
Graag dan ook een antwoord op deze vraag. 

5.10 Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: huidige stand van zaken van onze nieuwe theaterzaal 
De Zeepziederij.
We zouden meer informatie willen over de huidige stand van zaken van onze nieuwe theaterzaal 
De Zeepziederij.
- Hoeveel is er momenteel uitgegeven aan de bouw van onze theaterzaal?
- Graag ook een korte opsomming van de problemen die er tijdens de bouw zijn opgedoken 
en welke meerkost hiervoor werd betaald?
- Ook willen we meer informatie over het juridische geschil met de architect of mogelijke 
aannemers.
- Hebben we enig zicht welke de gevolgen zijn zolang de theaterzaal niet volledig afgewerkt is 
en kan deze na Corona publiekelijk openstelt worden?
 
De voorzitter stelt voor om het toegevoegde agendapunt van de fractie VCD met betrekking 
tot de Zeepziederij/theaterzaal niet in de gemeenteraad te bespreken. Dit hoort thuis in het 
bevoegde orgaan en dat is de raad van bestuur van het AGB (autonoom gemeentebedrijf). 

Met 15 stemmen voor (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, Jordy Kunnen), 2 stemmen 
tegen (Rik Hertogs, Jos Drykoningen), 8 onthoudingen (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Lode 
Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

Het agendapunt wordt niet behandeld.

5.11 Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: iPad voor personeel, Burgemeester en college naar 
aanleiding van de aanhoudende Corona maatregelen.
Een computer of iPad is niet meer weg te denken in ons gemeentelijke administratie en 
communicatie en al zeker zolang de covid maatregelen blijven bestaan. 
Is ons personeel, burgemeester en college ook van de nodige equipement voorzien om van 
thuis uit te werken? Ook is het voor de raadsleden niet anders en moeten ook wij van thuis 
uit digitaal aanwezig te zijn, documenten inlezen ter voorbereiding van de gemeenteraad, 
OCMW raad en voor het AGB. Graag hadden we een korte samenvatting gekregen hoe onze 
administratie momenteel werkt en welke ondersteuning zij genieten voor thuiswerk mogelijk te 
maken.
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5.12 Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Hoeveel van het beloofde bedrag van 70.000€ aan 
steunmaatregelen van stad Bree is er effectief doorgestoomd naar de cafés?
Naar aanleiding van de eerste Corona lockdown maatregelen is er melding gemaakt via de 
media dat onze cafés konden rekenen op een steunpakket van 70.000€. Na verloop van tijd 
is dit budget uitgesmeerd naar ook de resterende middenstanders welke ook verplicht werden 
om te sluiten. Er werd een constructie uitgewerkt om dit budget op een zo correct mogelijke 
manier te verdelen. 
Welk totaal bedrag of hoeveel procent van deze 70.000€ gaat er uiteindelijk naar onze cafés? 

5.13 Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: fietspad gelegen op ons industrieterrein kanaal 
Noord
Het fietspad gelegen op ons industrieterrein kanaal Noord is in een zeer slechte staat 
Het gebruik van dit fietspad is ook aangegeven met de nieuwe bewegwijzering voor ons 
vaccinatiecentrum op een veilige manier te bereiken.
Momenteel ligt er enkel asfalt in het begin en op het einde van deze fietsstraat. 
Graag zouden we willen weten wanneer dit fietspad volledig afgewerkt zal worden. 
 

5.14 Actualiteitsvraag van raadslid Rik Hertogs: Wandel-evenement Stoepluipers
Waarom werd een wandel-evenement van de Stoepluipers afgeschaft? Andere wandelingen 
mochten in Coronatijd wel doorgaan.

#$ondertekening1$#

Voorzitter,
Jordy Kunnen

#$stempel$#


