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Zittingsverslag gemeenteraad

Zitting van 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: /

De voorzitter opent de vergadering om 19u30.

Hij 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). 

Fracties Verjonging en VCD zijn het daar niet mee eens. Op die manier kan de meerderheid 
elk toegevoegd agendapunt wegstemmen, dat is ondemocratisch. Wat is het probleem? De 
Zeepziederij is met belastinggeld gebouwd, dat mag heel zeker in de gemeenteraad besproken 
worden. Sommige elementen, waar namen in voorkomen, hoeven dan niet genoemd te worden. 
Het algemene kostenplaatsje wel. We zitten ver boven het gebudgetteerde bedrag van 5 miljoen 
euro, dat mag bekend gemaakt worden.

Stemming: 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.
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OPENBAAR

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1. Notulen gemeenteraad van 1 maart 2021 - goedkeuring

SAMENVATTING

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

REGELGEVING

De gemeenteraad:
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

OVERWEGING

Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met betrekking 
tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad;
 
Overwegende dat de notulen in chronologische volgorde alle onderwerpen vermelden die de 
raad besprak, met de beslissingen en het resultaat van de stemming. De goedkeuring door de 
raad en de ondertekening door de voorzitter en de algemeen directeur verleent het stuk 
authenticiteit;
 
Overwegende dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de opmaak en het bewaren 
van de notulen en van het zittingsverslag, dat laatste mag via audio-en/of visuele drager 
gebeuren;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De notulen van de gemeenteraad van 1 maart 2021, opgesteld volgens de richtlijnen 
van het DLB, worden goedgekeurd.
 
Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.
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2. Zittingsverslag gemeenteraad van 1 maart 2021 - goedkeuring

SAMENVATTING

Het zittingsverslag  opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.

REGELGEVING

De gemeenteraad:
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

OVERWEGING

Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met betrekking 
tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad;
 
Overwegende dat volgens de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen 
het schriftelijk zittingsverslag een selectie bevat van wat er is gebeurd tijdens de openbare 
vergadering. Het vermeldt alle besproken onderwerpen en de essentie van de tussenkomsten 
en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen. De goedkeuring door de raad en de 
ondertekening door de voorzitter en de algemeen directeur verleent het stuk authenticiteit;
 
Overwegende dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de opmaak en het bewaren 
van de notulen en van het zittingsverslag, dat laatste mag via audio-en/of visuele drager 
gebeuren;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: Het zittingsverslag van de gemeenteraad van 1 maart 2021, opgesteld volgens de 
richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.
 
Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.
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REGULIERE AGENDAPUNTEN

3. 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

EXTRA VERMELDINGEN

Schepen Jo Vandersteegen (CD&V). De klager heeft ongelijk gekregen, niettemin hebben we 
begrip voor zijn standpunt en we stellen ons bij Limburg.net kandidaat om het full Optimo-
systeem wat afvalophaling betreft in Bree sneller dan gepland in te voeren. De GFT-fractie 
wordt dan ook optimaal opgehaald.

VERPLICHTE BIJLAGE
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4. 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

SAMENVATTING

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. 

REGELGEVING

De gemeenteraad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
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Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de 
COVID-19-pandemie te versterken.
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot verlenging van de 
toekenning van
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de 
COVID-19-pandemie te versterken.

VOORWERP EN MOTIVERING

In de  fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol 
weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing. 

 Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft 
gehad. Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk.  Het is de bedoeling om 
zoveel mogelijk mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette personen. 
Zij krijgen advies over hoe ze zich kunnen beschermen en welke maatregelen ze kunnen 
nemen om anderen te beschermen. Dat vermijdt een mogelijke (nieuwe) toename van 
het aantal patiënten.

 Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft 
opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar 
de besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht 
maatregelen (preventie, sensiblisering, handhaving) kunnen nemen.

Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing heeft de Vlaamse Regering op 16 oktober 
2020 de lokale besturen gemobiliseerd om complementair in te zetten op preventie, 
sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek.
De contouren werden verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 
2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing 
ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 kiezen tussen de volgende opties:

 Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching
 Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching 

én  aanvullend lokaal contactonderzoek.
 
De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de 
werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale 
contactcenters. 
De lokale besturen worden gesubsidieerd voor het opnemen van complementaire engagementen 
als volgt :

 De gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse 
van clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) 
krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor maximum 
5 maanden (ten vroegste start op 1 november 2020 – uiterlijk tot 31 maart 2021);

 De gemeenten die inzetten op optie 2 (voorgaande engagementen optie 1 + aanvullend 
lokaal contactonderzoek) krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een 
variabele subsidie van 100 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe 
indexpatiënt, inclusief de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoog 
risicocontacten.
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 Periode : ten vroegste vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 31 maart 2021.
 
De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie 1.
 
Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid, zoals bekrachtigd in besluit van de gemeenteraad van 1 
maart 2021.
 
Bij deze samenwerkingsovereenkomst werden volgende documenten als bijlage gevoegd :

 Afsprakennota waarin de gemeente, in overleg met de COVID-19-teams haar 
engagementen die zij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal 
uitvoeren,  concreet omschrijft;

 De nodige verwerkersovereenkomst(en) zoals voorzien op www.vlaanderenhelpt.be;
 De contactlijsten m.h.o. op het aanvragen van de nodige accounts op deze 

engagementen te kunnen uitvoeren;
 In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op www.vlaanderenhelpt.be.

 
Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van 
de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).
 
De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op 
te nemen. 
 
De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die 
de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen de 
werking van de ELZ.  Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken.

OVERWEGING

Artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert het 
voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van 
de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen.  Dit beginsel houdt in dat, wanneer 
een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om 
dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
 
Gelet op de oproep van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020, verankerd in het besluit 
van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de 
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie 
te versterken, aan alle Vlaamse gemeenten om aanvullend en ondersteunend aan de reeds 
bestaande initiatieven bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd;
 
Gelet op de oproep van de Vlaamse Regering om de vermelde overeenkomst mbt optie 1 te 
verlengen tot 30 juni 2021;
 
Gelet op de stijgende besmettingsgraad in Vlaanderen;
 
De complementaire engagementen worden opgenomen in het kader van de bestrijding van de 
COVID-19-pandemie, meer in het bijzonder in het kader van het verder beheersen van de 
tweede golf en het proberen vermijden van een derde golf.
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Dit vergt dat de gemeente haar eerder aangegane engagementen kan verderzetten, zodat de 
huidige inspanningen ter zake niet tevergeefs zijn.
 
Om te kunnen op opstarten is de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met 
bijlagen vereist.  Op basis daarvan ontvangt de gemeente tevens de nodige accounts voor van 
de verschillende platformen.
 
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die blijkt uit de epidemiologische resultaten voor 
Vlaanderen, die van dag op dag evolueren.
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2021 tot 
ondertekening van de verlenging van voorliggende samenwerkingsovereenkomst en bijlagen.

Zij deed dit onder voorbehoud van bekrachtiging van onderhavig besluit door de eerstvolgende 
gemeenteraad waarop dit dossier rechtsgeldig kan worden geagendeerd.

FINANCIËLE IMPACT

Het betreft een toelage.

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 
2021 tot verlenging van de toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- 
en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
 
Art. 2: De gemeenteraad neemt kennis van het voorgelegde addendum aan de reeds 
ondertekende samenwerkingsovereenkomst met bijlagen en keurt deze goed.
 
Art. 3: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

VERPLICHTE BIJLAGE
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5. Wijziging van de statuten van het AGB wegens een kapitaalsverhoging door stad Bree - 
Goedkeuring

SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de gewijzigde statuten van het Autonoom Gemeente-bedrijf Bree goed.

EXTRA VERMELDINGEN

Schepen Mario Knippenberg (N-VA): Deze kapitaalsverhoging werd eerder door de raad van 
bestuur van het AGB goedgekeurd, nu is het aan de gemeenteraad om dat ook te doen.
Raadsleden Sietse Wils, Lode Tijskens, Lien Ceyssens, Edith Vanaken (Verjonging).

 Wij zien liever een AGB in volle expansie dat zelf nieuwe activiteiten en inkomsten 
ontwikkelt in plaats van dat de stad telkens financieel moet bijpassen. In die zin is 
deze kapitaalsverhoging weer een carte blanche.

 Deze kapitaalsverhoging was niet nodig geweest had men in het verleden beter 
omgegaan met de vennootschapsbelastingen op de winst van het AGB.

 De stad is sponsor en een serieuze aandeelhouder van het AGB, ook de kostprijs van 
de theaterzaal moet hier daarom zeker besproken kunnen worden.

Raadslid Rik Hertogs (VCD): Waar is de democratie in Bree? Deze kapitaalsverhoging moet wel 
in de gemeenteraad aan bod komen, maar over het veel te hoge kostenplaatje van de 
theaterzaal mag hier niet gesproken worden. Kan dit trouwens zomaar? Moet men niet eerst 
een statutenwijziging goedkeuren en daarna pas de kapitaalsverhoging?
Schepen Knippenberg: Het AGB zoekt naar opportuniteiten en nieuwe activiteiten en dat is een 
beleidskeuze, dat is niet afhankelijk van één schepen. Dit komt ter sprake en we bekijken dat 
samen in de raad van bestuur. De kapitaalsverhoging is juist het onderdeel en reden van de 
statutenwijziging waarin het kapitaal nominatief staat ingeschreven. Het AGB werkt met 
afschrijvingstermijnen van 30 jaar en leningen op 10 of 20 jaar. Dit spanningsveld wordt via 
het prijssubsidiesysteem en via de kapitaalsverhoging gecompenseerd aangezien het AGB 
winstgevend moet zijn.
Raadslid Jos Drijkoningen (Vernieuwing): De activiteiten die een AGB ontplooit, dat is een 
beleidskeuze die in de gemeenteraad aan bod moet komen. Het is wel straf dat die keuzes 
nog niet gemaakt zijn, wanneer dan wel? Dit is slecht bestuur. Het AGB moet zijn inkomsten 
dringend opkrikken.

REGELGEVING

De gemeenteraad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 juli 2004 waarin de statuten van het Autonoom 
gemeentebedrijf Bree, afgekort AGB Bree werden goedgekeurd;
 
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 7 juli 2004 door de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 5 november 2004  en 
de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2004;
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Gelet op de huidige statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bree;

OVERWEGING

Overwegende dat de stad Bree een bedrag van één miljoen euro wenst in te brengen in het 
kapitaal van het bedrijf; dat daarmee het kapitaal wordt verhoogd van 1.824.672,46 EUR naar 
2.824.672,46 EUR;
 
Gelet op het positief advies van de raad van bestuur van AGB Bree d.d. 01/03/2021 om een 
kapitaalsinbreng vanwege de stad op te vragen ten bedrage van 1 miljoen euro, om het 
kapitaal/eigen vermogen van het AGB te verhogen om volgende reden: deze kapitaalsverhoging 
biedt een antwoord op de liquiditeitsproblemen die tot stand komen door de discrepantie 
tussen het economisch rendement en de aflossingstermijnen van de aangegane leningen. 
Tijdelijk heeft het AGB deze negatieve kasstroom opgevangen met eerder gegenereerde 
overschotten maar zonder kapitaalsverhoging zullen er in de huidige configuratie uiteindelijk 
onvoldoende middelen zijn om de korte termijn verplichtingen na te komen.
 
Worden volgende wijzigingen voorgesteld
 
 
Artikel 1
 
Huidig artikel 6 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
 
“Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf bedraagt 2.824.672,46 
EUR.
 
Behoudens in het kader van een ontbinding van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel noch 
gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. 
 
Een vermindering van het kapitaal is enkel mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of 
(duurzame) waardeverminderingen te compenseren.”
 
Artikel 2
 
De gecoördineerde statuten, die worden bekend gemaakt op de website van de stad, luiden 
als volgt:
 
“Statuten AGB:
 
HOOFDSTUK 1 : NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
 
Art. 1  -  Vorm en naam
 
Het autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij gemeenteraadsbesluit 
van 7 juli 2004 draagt de naam « AGB Bree ».
 
Het wordt verder “het AGB Bree” of “het bedrijf” genoemd.
 
Art. 2 - Wettelijk kader
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Het bedrijf is onderworpen aan het Decreet over het lokaal bestuur, aan de andere toepasselijke 
wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen 
afwijken.
 
Art. 3 - Statutenneerlegging en statutenwijziging
 
Onderhavige statuten worden gepubliceerd via de webtoepassing van de stad.
 
Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van het 
AGB Bree wijzigen. 
 
De statutenwijziging wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt als de oprichtingsakte en de 
statuten. De volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via een 
webtoepassing van de stad.
 
Art. 4  -  Maatschappelijke Zetel
 
De zetel van het Autonoom Gemeentebedrijf : « AGB Bree » is gevestigd te 3960 Bree, Vrijthof 
10.
De maatschappelijke zetel kan bij statutenwijziging verplaatst worden binnen het grondgebied 
van de stad.
 
Art. 5  -  Maatschappelijk doel
 
Het AGB wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang, die 
zij uitvoert in het kader en binnen de grenzen die worden bepaald in de beheersovereenkomst, 
waarvan sprake in artikel 10 van deze statuten.
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Bree, hierna genoemd « AGB Bree », heeft tot doel:
 
a) 
de exploitatie van parkeergelegenheden ;
 
b)
het verwerven van gronden en het verwerven of oprichten van onroerende goederen met het 
doel ze gebruiksklaar te maken, te renoveren en te verkopen met het oog op de verfraaiing 
van de stad en ter versterking van het economisch en sociaal gebeuren.
 
c)
het beheer en eventueel de uitbating van door het stadsbestuur met dat doel ingebracht 
patrimonium.
 
d) 
de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele en sportieve activiteiten en de 
organisatie van intramurale en extramurale culturele en sportieve activiteiten;.
 
« AGB Bree » kan hiertoe gronden en panden verwerven en binnen de wettelijke bevoegdheden 
waarover het Autonoom Gemeentebedrijf beschikt, alle daden stellen en alle activiteiten 
ontwikkelen, die het nuttig acht tot het realiseren van het gestelde doel en dit op het volledige 
grondgebied van de Stad Bree.
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Hiertoe kunnen door « AGB Bree » tevens samenwerkingsovereenkomsten afgesloten worden 
met natuurlijke personen en met publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen.  
 
« AGB Bree » mag, binnen de grenzen van zijn doel, vrij beslissen over de verwerving, de 
aanwending en de vervreemding van zijn materiële en immateriële goederen, de vestiging of 
de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke 
beslissingen en over hun financiering.
 
Het AGB Bree mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de 
opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlenging en beëindiging van concessies, 
en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten, obligaties en andere effecten en 
andere wettelijke mogelijkheden van alternatieve financiering.
 
Binnen de grenzen van zijn doel, kan het AGB met betrekking tot de eigen goederen en de 
goederen van de stad optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, 
verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan 
voor het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten, en het syndicaatschap van 
onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen. Het AGB, de leden van zijn organen, zijn 
personeel en zijn andere vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving 
tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
 
Het bedrijf kan, na machtiging door de Vlaamse Regering, over gaan tot de onteigeningen die 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel. 
 
Het bedrijf kan, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten 
vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de 
gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze 
goederen.
 
Art.6 – Maatschappelijk kapitaal
 
Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf bedraagt 2.824.672,46 
EUR.
 
Behoudens in het kader van een ontbinding van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel noch 
gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. 
 
Een vermindering van het kapitaal is enkel mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of 
(duurzame) waardeverminderingen te compenseren.
 
Art.7 – Participaties
 
§1. Het AGB Bree kan andere rechtspersonen, genoemd de filialen, oprichten, erin deelnemen 
of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in de opdrachten van het bedrijf 
vermeld in artikel 5 en voor zover hiermee geen speculatieve oogmerken worden nagestreefd.
 
De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatsteun en de voorwaarden, 
bepaald in de Beheersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 10. De beslissing tot oprichting, 
deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.
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De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan het bedrijf minstens een mandaat 
van bestuurder wordt toegekend ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende 
partijen in het maatschappelijk kapitaal van het filiaal.
 
§2. Filialen waarvan alle aandelen en alle andere effecten met stemrecht in de algemene 
vergadering toebehoren aan AGB Bree, kunnen, mits instemming van de gemeenteraad van de 
Stad Bree, opgeslorpt worden door het AGB Bree door middel van een geruisloze fusie waarbij 
het gehele vermogen van het filiaal, zowel de rechten als de verplichtingen, overgaat op het 
AGB Bree en het filiaal wordt ontbonden zonder vereffening.    
 
De fusieprocedure zal verlopen overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek 
van Vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met de aard van AGB Bree.
 
In voorkomend geval maken de Raad van Bestuur van AGB Bree en het bestuursorgaan van 
het filiaal een voorstel op met daarin een beschrijving van de beoogde fusie. Hierbij wordt 
minstens bepaald vanaf welke datum de handelingen van het filiaal boekhoudkundig geacht 
worden verricht te zijn voor rekening van AGB Bree.
 
Het voorstel wordt door AGB Bree ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van de 
stad Bree. Het voorstel wordt tevens door het bestuursorgaan van het filiaal ter goedkeuring 
voorgelegd aan de algemene vergadering van het filiaal volgens de regels voor een 
statutenwijziging. 
 
Samen met voormeld voorstel wordt eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad 
en aan de algemene vergadering van het filiaal: 
-          de boekhoudkundige cijfers van het filiaal voor het tijdsbestek tussen de datum van 
de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de boekhoudkundige cijfers zijn goedgekeurd 
en het moment waarop de handelingen van het filiaal boekhoudkundig geacht worden voor 
AGB Bree te zijn verricht; en 
-          de kwijting aan het bestuurs- en toezichtsorgaan van het filiaal. 
 
De fusie is voltrokken zodra de gemeenteraad en de algemene vergadering van het filiaal 
eensluidende besluiten hebben genomen, hetgeen wordt vastgesteld bij authentieke akte. 
 
 
Art. 8  -  Rechtspersoonlijkheid en duur
 
« AGB Bree » verwerft rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de gemeenteraad beslist 
heeft tot oprichting, onder voorbehoud van de wettelijke vereiste goedkeuring.
 
« AGB Bree » wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
HOOFDSTUK 2 : EXTERNE VERHOUDINGEN
 
Art. 9  -  Bevoegdheid van het AGB Bree
 
Het AGB Bree is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de ruimste 
zin van het woord.
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Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven maatschappelijk doel onderhoudt het bedrijf 
contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt 
het afspraken, en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek- 
zowel als privaatrechtelijke rechtspersonen.
 
Het AGB Bree onderhandelt met alle bevoegde instanties zowel federaal als op gewestelijke 
als op lokaal niveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aanverwante 
aangelegenheden.
 
Het AGB Bree kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten afsluiten voor 
zover deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de beheersovereenkomst die gesloten is met 
de stad Bree.
 
Art. 10  -  Beheersovereenkomst met de stad Bree
 
Tussen de stad Bree en het AGB Bree wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst 
gesloten. 
 
Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de stad vertegenwoordigd door het 
college van burgemeester en schepenen en het bedrijf door de raad van bestuur.
 
De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt 
via een webtoepassing van de stad openbaar gemaakt.
 
De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden:
      1.  de concretisering van de wijze waarop het bedrijf zijn taken moet vervullen en van 
de doelstellingen ervan;

2. de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de 
doelstellingen van het bedrijf;

3. binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden bepaald door de 
Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van 
de bestuurlijke werking van het bedrijf worden toegekend;

4. de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden 
verworven en aangewend;

5. de wijze waarop de tariefstructuren en de  tarieven voor de geleverde prestaties door 
de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden;

6. de gedragsregels inzake dienstverlening door het bedrijf;
7. de voorwaarden waaronder het bedrijf andere personen kan oprichten, erin kan 

deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;
8. de informatieverstrekking door het bedrijf aan de gemeente. 
9. de wijze waarop het bedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle;
10. de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van 

de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen 
bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;

11. de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden 
verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.

 
Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van 
de beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden 
na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. 
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Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking 
is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd. 
 
Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na de in het 
derde lid bedoelde verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, 
kan de gemeenteraad na overleg met het bedrijf voorlopige regels vaststellen inzake de in de 
beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als 
beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in 
werking treedt.
 
De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de 
gemeenteraad. 
 
Hiertoe zal door de raad van bestuur een verslag omtrent de beheersovereenkomst worden 
opgemaakt.
 
Het AGB Bree legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van 
de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de 
beheersovereenkomst, sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie 
van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt. 
 
De gemeenteraad van de stad Bree kan aan het AGB Bree middelen, infrastructuur of, mits 
naleving van de terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van 
artikel 23 van deze statuten, personeel ter beschikking stellen of overdragen.
 
In de mate dat het bedrijf geen eigen regels heeft vastgesteld voor het aangaan van 
verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de girale 
betalingsorders, is art. 234, § 2 van het Decreet over het lokaal bestuur van toepassing.
 
HOOFDSTUK 3 : BESTUUR EN CONTROLE
 
AFDELING 1: Inleidende bepalingen
 
Art. 11  -  Structuur en openbaarheid
 
« AGB Bree »wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Directiecomité. Er zijn geen 
andere organen met beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf.
 
De vergaderingen van de Raad van Bestuur en het Directiecomité zijn niet openbaar. Een lijst 
met besluiten van de raad van bestuur wordt via een webtoepassing van de Stad gepubliceerd. 
Die webtoepassing vermeldt ook de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen 
van de raad van bestuur en van het directiecomité. Op verzoek van een gemeenteraadslid 
worden deze notulen van de raad van bestuur en het directiecomité elektronisch ter beschikking 
gesteld.
 
Het bedrijf is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en 
openbaarheid van bestuur die gelden voor de stad.
 
AFDELING 2 : Raad van Bestuur
 
Art. 12  -  Samenstelling 
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Alle leden van de gemeenteraad vormen de Raad van Bestuur van het bedrijf. 
 
Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf:
-  de provinciegouverneur van de provincie Limburg, de provinciegriffier, de 
arrondissementscommissaris en de adjunct-arrondissementscommissaris van het arrondissement 
Tongeren;
-  de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de 
rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Arbitragehof;
-  de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone van 
Bocholt-Bree-Kinrooi-Meeuwen-Gruitrode;
-  de leden van een bestuurs- of controleorgaan van een rechtspersoon of de werknemer van 
een rechtspersoon waarin het agentschap niet deelneemt en die activiteiten uitoefent in dezelfde 
beleidsdomeinen als het agentschap; en
-  de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie 
uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in deze paragraaf, en de 
personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een 
ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen 
of burgemeester.
 
 Art. 13 -  Mandaat van de bestuurders
 
De duur en het einde van het mandaat van lid van de Raad van Bestuur valt samen met het 
mandaat van gemeenteraadslid.
 
Art. 14  -  Voorzitterschap
 
§1. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel uitmaakt van het College 
van Burgemeester en Schepenen en een ondervoorzitter en duidt een secretaris aan.
 
§2. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter van de 
Raad van Bestuur afwezig of verhinderd is, worden zijn taken en bevoegdheden overgenomen 
door de ondervoorzitter. 
 
§3. Indien de ondervoorzitter eveneens afwezig of verhinderd is, worden de taken en de 
bevoegdheden van de (onder)voorzitter overgenomen door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Art. 15  -  Vergaderingen 
 
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de belangen van het 
bedrijf het vereisen en minstens twee maal per jaar.
 
Op verzoek van minstens één derde van de zittinghebbende leden is de voorzitter verplicht de 
raad bijeen te roepen.
 
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden 
tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering per brief, fax, elektronisch of op een andere 
schriftelijke wijze verzonden. De uitnodiging is, zo mogelijk, vergezeld van alle nuttige 
documenten.
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De Raad van Bestuur beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden 
dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter.  De vergaderingen 
van de raad van bestuur zijn niet openbaar.
 
De Raad van Bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter. Indien de voorzitter 
is verhinderd, wordt de Raad van Bestuur uitgenodigd door een bestuurder die door de 
voorzitter daartoe wordt aangeduid. Bij gebreke aan de aanduiding van een vervangende 
voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur voorzitten.
 
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders 
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
 
De Raad van Bestuur kan externen, personeelsleden van het bedrijf of de stad, en directieleden 
van het bedrijf, uitnodigen op de vergaderingen, zonder stemrecht.
 
Art. 16  -  Aanwezigheid / Beraadslagingen
 
De Raad van Bestuur vormt een college.
 
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is.  Indien dit quorum niet bereikt wordt kan een nieuwe raad 
bijeengeroepen worden met dezelfde agenda.  Die zal geldig beraadslagen en beslissen indien 
ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 
De tweede oproeping dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 en er 
moet worden vermeld dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt.  Bovendien moet het 
tweede lid van huidig artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen.
 
Over punten die niet op de agenda werden vermeld kan de Raad van Bestuur slechts geldig 
beraadslagen mits akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden.
 
Iedere bestuurder kan per brief, per fax, elektronisch of op een andere schriftelijke wijze aan 
een bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen. Niemand 
mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen.
 
Art. 17 - Stemming
 
Elke bestuurder heeft één stem.
 
Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de vereiste 
meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 
De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen genomen, uitgezonderd wanneer de wet of de statuten een andere meerderheid 
voorzien.  Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
 
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend ; wanneer bij 
geheime stemming staking van stemmen wordt vastgesteld, wordt de beslissing 
evenwel  verworpen.
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Indien op een vergadering van de Raad van Bestuur het vereiste quorum om geldig te 
beraadslagen bereikt is en één of meer bestuurders zich onthouden, al of niet ingevolge een 
belangenconflict, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige 
of vertegenwoordigende bestuurders.
 
Art. 18 – Aansprakelijkheid – niet binding van de bestuurders
 
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf. 
 
De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale 
uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben 
gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan 
worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen 
een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen. 
 
 Art. 19 – Onverenigbaarheden en belangenconflicten
 
Het is de bestuurders niet toegestaan: 
 
1° aanwezig zijn bij de bespreking of stemming over aangelegenheden waarbij hij een 
rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de 
echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en 
rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot 
de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, 
afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een 
verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, 
hebben afgelegd,  met echtgenoten gelijkgesteld;
2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten behoudens in geval van een 
schenking aan het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, of deel te nemen aan een 
opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve 
van het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, behoudens in de gevallen waarbij de 
bestuurder een beroep doet op een door het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente 
aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;
3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in 
geschillen ten behoeve van het bedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de 
personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde 
kantooradres met de bestuurder werken;
4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten 
behoeve van de tegenpartij van het bedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het bedrijf 
aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het bedrijf. Dit verbod geldt 
met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, 
samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.
 
Belangenconflicten
 
Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard 
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van 
de Raad van Bestuur, moet hij dat meedelen aan de andere bestuurders voor de Raad van 
Bestuur een besluit neemt.
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Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten 
worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. De 
betrokken bestuurder moet tevens de commissarissen van het strijdig belang op de hoogte 
brengen.
 
De Raad van Bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde 
beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit.  Ook de vermogensrechtelijke 
gevolgen ervan voor het bedrijf moeten in de notulen worden vermeld.
 
Voornoemde regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de Raad van Bestuur 
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en 
tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
 
Dit artikel doet geen afbreuk aan de gelding van andere bepalingen betreffende de 
belangenvermenging in hoofde van bestuurders en met openbare diensten belaste personen, 
zoals onder meer artikel 245 van het Strafwetboek.
 
Art. 20 -  Notulen
 
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die door de 
secretaris worden opgesteld en door voorzitter en secretaris ondertekend worden.  
 
De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende 
vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd.
 
Deze notulen worden gepubliceerd op de webtoepassing van de stad. De webtoepassing 
vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van het directiecomité.
 
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door 
de secretaris.  Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.
 
Art. 21 -  Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
 
De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om 
de doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken.
 
De raad van bestuur beslist tot het instellen van rechtsvorderingen. In het belang van het 
bedrijf kan de voorzitter rechtsgeldig en zonder enige voorafgaande formaliteit alle gerechtelijke 
en buitengerechtelijke handelingen namens het bedrijf stellen. Hij kan onder meer beslissen 
namens het bedrijf een procedure als eiser of verweerder te voeren zowel voor de gewone 
rechtbanken als voor de administratieve rechtscolleges. Een beslissing tot het instellen van een 
rechtsgeding wordt ter bekrachtiging aan de eerstvolgende raad van bestuur voorgelegd.
 
De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité.
 
Telkens indien de gemeenteraad hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag uit 
over alle of sommige activiteiten van het bedrijf en minstens eenmaal per jaar. De raad van 
bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan en een activiteitenverslag op.
 
De raad van bestuur is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader te 
regelen in een reglement van inwendige orde.
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De raad van bestuur stelt de deontologische code op. Deze code voorziet minstens in volgende 
verplichtingen:
 
-      Het ambt wordt op loyale en correcte wijze uitgeoefend;
-      De persoonlijke waardigheid van eenieder dient te worden gerespecteerd;
-      In principe bestaat er een spreekrecht, doch bepaalde info mag niet worden 
bekendgemaakt aan derden;
-      Discriminatie is te allen tijde verboden;
-      Personeelsleden dienen steeds giften, beloningen of enige andere voordelen in verband 
met hun ambt te weigeren en mogen dit evenmin vragen noch eisen;
-      Personeelsleden hebben daarenboven recht op informatie en vorming. Vorming is een 
plicht indien ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie of betere 
functionering van de dienst.
 
Het staat de raad van bestuur vrij om eveneens bijkomende deontologische rechten en 
verplichtingen in de code op te nemen.
 
Art. 22 -  Bevoegheidsdelegaties
 
De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het 
directiecomité. Dit kan echter niet voor:
-      het beslissen over participaties;
-      het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur;
-      het vaststellen van het statuut van het AGB- personeel;
-      het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten;
-      het vaststellen van het budget, de jaarrekening, het meerjarenplan;
-      het vaststellen van tariefreglementen, uitgezonderd het bepalen van individuele tarieven;
-      het afsluiten van een beheersovereenkomst met de stad.
 
Dit delegatieverbod belet niet dat het directiecomité kan worden belast met het nader uitwerken 
van detailaspecten en technische aspecten van de door de raad van bestuur getroffen 
beslissingen.
 
De raad van bestuur kan in geen geval afstand doen van zijn bevoegdheid de leden van het 
directiecomité aan te stellen, hun statuut te bepalen en het directiecomité te controleren.
 
Art. 23 - Personeel
 
De Raad van Bestuur beslist over het aanwerven van personeel en stelt hun personeelsstatuut 
vast.
Wanneer de Raad van Bestuur beslist tot contractuele aanwervingen, stelt zij in dit geval het 
arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast.
 
De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op 
het personeel van het bedrijf. Het bedrijf stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, 
voor zover het specifieke karakter van het bedrijf dat verantwoordt. Het bedrijf bepaalt de 
rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de stad.
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In afwijking van voorgaande kan er aan geen enkel personeelslid van het autonoom 
gemeentebedrijf een jaarsalaris worden toegekend dat gelijk of hoger is dan het jaarsalaris 
van de algemeen directeur.
 
De gemeente kan binnen wettelijke grenzen, personeel ter beschikking stellen aan het bedrijf.
 
Art. 24 -  Vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur
Er mogen geen presentiegelden voor deze vergaderingen worden toegekend.
Art. 25 -  Overeenkomsten
 
De Raad van Bestuur kan eveneens met de Stad Bree of met derden, natuurlijke of 
rechtspersonen, dienstverleningsovereenkomsten afsluiten waarbij de uitvoering van bepaalde 
taken of opdrachten aan de Stad Bree of voormelde derden wordt toevertrouwd.
 
AFDELING 2 : Directiecomité
 
Art. 26 -  Samenstelling
 
Binnen het « AGB Bree » bestaat een Directiecomité. Haar leden zijn de lasthebbers van de 
Raad van bestuur.  
 
Het Directiecomité is samengesteld uit de voorzitter van de Raad van Bestuur en vijf leden 
van het Directiecomité aangesteld door de Raad van Bestuur.
 
Leden van het Directiecomité moeten niet noodzakelijk uit de Raad van Bestuur komen. 
 
Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt 
het mandaat van een lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van de 
raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.
 
Het lid van het Directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt geacht 
van rechtswege ontslagnemend te zijn. De Raad van Bestuur regelt zijn vervanging. 
 
De Raad van Bestuur kan te allen tijde het mandaat van lid van het Directiecomité herroepen. 
 
Er moge ten allen tijde personen worden uitgenodigd omwille van hun specifieke kennis of 
vaardigheden om het Directiecomité bij te staan bij het nemen van beslissingen. 
 
«  AGB Bree » is gebonden door de handelingen van zijn Directiecomité. In geval die handeling 
evenwel buiten het doel van «  AGB Bree » ligt, is « AGB Bree » erdoor gebonden ten 
overstaan van derden, tenzij « AGB Bree » bewijst dat de betrokken derde van de doelstelling 
van « AGB  Bree » op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van 
kon zijn.
 
 
Art. 27 - Voorzitterschap
 
De voorzitter van de Raad van Bestuur zit het Directiecomité voor.
 
Art. 28 - Vergaderingen
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Het Directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden 
vallen, het vereisen en wordt door de voorzitter bijeengeroepen.
 
 Art. 29 -  Beraadslaging en stemming
 
De vergaderingen van het Directiecomité zijn niet openbaar. 
 
Het Directiecomité beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden dit 
vereisen, op een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter.
 
Het Directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, 
wordt het directiecomité voorgezeten door een ander lid dat door de voorzitter daartoe wordt 
aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorzitter zit de oudste 
in leeftijd de vergadering voor.
 
Het Directiecomité vormt een college.  De besluiten van het directiecomité worden genomen 
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem 
van de voorzitter doorslaggevend. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte 
stemmen geteld.
 
De regels inzake verboden handelingen en belangenconflicten voor de leden van de Raad van 
Bestuur, vastgelegd in artikel 19, zijn mutatis mutandis ook van toepassing voor de leden van 
het Directiecomité.
 
 Art. 30 -  Vergoedingen
 
De leden van het Directiecomité oefenen hun mandaat onbezoldigd. uit tenzij anders beslist 
wordt voor wat de externe leden van het Directiecomité betreft en dit overeenkomstig de 
voorwaarden m.b.t. vergoeding zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst. 
 
Art. 31 - Notulen
 
De beraadslagingen van het Directiecomité worden vastgelegd in notulen. Een afschrift ervan 
wordt ter informatie toegezonden aan de leden van de Raad van Bestuur.
 
De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en 
ondertekend door de voorzitter van het directiecomité en de secretaris of één ander lid van 
het directiecomité.  
 
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door 
de secretaris. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.
 
 Art. 32 - Bevoegdheden
 
 
Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met 
betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de 
Raad van Bestuur, met de mogelijkheid om die toevertrouwde bevoegdheid verder toe te 
vertrouwen aan personeelsleden van het autonoom gemeentebedrijf of van de stad.
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Het Directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de Raad van Bestuur 
worden gedelegeerd.
 
Het Directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur. Het verschaft de 
Raad van Bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen.
 
Het AGB Bree wordt ten aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur 
geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het Directiecomité. 
 
Art. 33 - Inzake de werking van het directiecomité
 
Het Directiecomité brengt regelmatig verslag uit van haar werkzaamheden ten overstaan van 
de Raad van Bestuur, en tenminste naar aanleiding van elke Raad van Bestuur.
 
Indien op een vergadering van het directiecomité het vereiste quorum om geldig te beraadslagen 
bereikt is en één of meer leden van het directiecomité zich onthouden, al of niet ingevolge 
een belangenconflict, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige 
aanwezige of vertegenwoordigende leden.
 
Art. 34 - Reglement van inwendige orde
 
Het Directiecomité kan de nadere werkingsregelen, onder meer op het vlak van de volmachten, 
regelen in een reglement van inwendige orde. Dat reglement moet ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de Raad van Bestuur. 
 
Art. 35 - Aansprakelijkheid
 
De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het 
“AGB Bree”. 
 
De leden van het Directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen 
in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen 
deel hebben gehad, worden ze van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan 
worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen 
een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen. De Raad van Bestuur wordt door het 
betrokken lid schriftelijk op de hoogte gebracht van de overtreding en van de beslissing van 
de gemeenteraad.
 
Wat de aansprakelijkheid der bestuurders en de leden van het directiecomité betreft, gelden 
de regels zoals bepaald ten aanzien van bestuurders en leden van het directiecomité van een 
naamloze vennootschap.
  
HOOFDSTUK 4 : CONTROLE
Art. 36  -  Financiële controle
 
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf wordt 
uitgeoefend overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. 
 
Art. 37 -  Kwijting
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Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na 
goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van 
het Bedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of 
in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.
 
De goedkeuring van de jaarrekening door de toezichthoudende overheid heeft van rechtswege 
de kwijting aan de bestuurders tot gevolg zodat de gemeenteraad geen uitdrukkelijke beslissing 
over de kwijting dient te nemen.
 
 HOOFDSTUK 5 : FINANCIËN
 
Art. 38 -  Inkomsten en uitgaven
 
« AGB Bree » ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert ; het draagt de 
lasten van deze activiteiten.
 
De Raad van Bestuur stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde 
prestaties vast binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen 
inzake tarifering. De maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de 
beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
 
 Art. 39 - Financiering
 
De Raad van Bestuur van « AGB Bree » beslist vrij over de omvang, de technieken en de 
voorwaarden van zijn externe financiering.  Het autonoom gemeentelijk bedrijf kan onder meer 
toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan binnen de grenzen gesteld in de 
statuten en de beheersovereenkomst. Per project kan door de Raad van Bestuur een aangepaste 
vorm van financiering bekeken worden.
 
Art. 40 - Alarmbelprocedure
 
Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de 
helft van het door de gemeente ingebracht kapitaal, dan moet de Raad van Bestuur het College 
van Burgemeester en Schepenen notificeren van dit feit en het College van Burgemeester en 
Schepenen verzoeken de Gemeenteraad uit te nodigen om binnen een termijn van ten hoogste 
twee maanden nadat het verlies is vastgesteld bijeen te komen om, in voorkomend geval, te 
beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die de Raad van Bestuur voorstelt in een 
plan opgesteld ter sanering van de financiële toestand.
 
Tot en met 31 december 2019:
Art. 41 Meerjarenplan en budget
 
De raad van bestuur stelt het meerjarenplan op en legt het budget vast, overeenkomstig de 
regels die krachtens artikel 145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179 van het Gemeentedecreet 
gelden voor het meerjarenplan en het budget van de gemeenten, en legt ze ter goedkeuring 
voor aan de gemeenteraad.
 
Vanaf 1 januari 2020:
Art. 41 Meerjarenplan
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De raad van bestuur stelt, het meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens artikel 
254, 255, 257, 258, 259 van het Decreet over het lokaal bestuur gelden voor het meerjarenplan 
van de gemeente en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
 
De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de 
financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.
 
Tot en met31 december 2019
Art. 42 Boekhouding en jaarrekening
§1. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de 
regelen die krachtens artikel 164, 172 en 179 van het Gemeentedecreet worden gesteld voor 
de boekhouding en de jaarrekening van de gemeenten.
 
Het AGB doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, 
opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, 
schulden en verplichtingen van het AGB, van welke aard ook.
 
§2. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad 
van bestuur.
 
§3. Het financiële boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
 
Vanaf 1 januari 2020:
Art. 42 Boekhouding en jaarrekening
§1. Het AGB voert overeenkomstig art. 253 van het Decreet over het lokaal bestuur een 
algemene en een budgettaire boekhouding, aangepast aan de aard en de omvang van haar 
activiteiten.
 
De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van 
bestuur.
 
Het financiële boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
 
§2. Het Bedrijf doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, 
opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, 
schulden en verplichtingen van het AGB, van welke aard ook.
 
Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens 
van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van 
welke aard ook, van het autonoom gemeentebedrijf, worden ze samengevat opgenomen in het 
ontwerp van de jaarrekening.
 
De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.
 
Art. 43 Procedure jaarrekening
 
De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van 
het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.
 
Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de 
jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed 
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te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid 
op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van het AGB, met 
toepassing van artikel 286, §1 van het Decreet over het lokaal bestuur en het AGB de digitale 
rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.
 
 
Art. 44  -  Resultaatsbestemming
 
Nadat een bedrag van ten minste twintig procent van de nettowinst is uitgekeerd aan de stad, 
beslist de raad van bestuur over de bestemming van het saldo van resultaat van het bedrijf, 
dit met inachtname van de terzake gesloten beleidsovereenkomsten.
 
Evenwel mag geen uitkering aan de stad geschieden indien op de datum van afsluiting van 
het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of 
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit 
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of 
de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
 
Art. 45 - Audit
 
“§1. In elk autonoom gemeentebedrijf wordt periodiek een audit uitgevoerd door Audit 
Vlaanderen, vermeld in artikel 34, §1, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003.
 
Audit Vlaanderen bezorgt de verslagen van de audits aan de voorzitter van de raad van 
bestuur, die ze bezorgt aan de leden van de raad van bestuur.
 
§2. Audit Vlaanderen evalueert de organisatiebeheersing, gaat na of ze adequaat is en 
formuleert aanbevelingen tot verbetering daarvan. Audit Vlaanderen kan daarvoor organisatie- 
en procesaudits uitvoeren en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te 
onderzoeken.
 
Audit Vlaanderen is ook bevoegd voor het uitvoeren van forensische audits.
 
§3. Om zijn bevoegdheid te kunnen uitoefenen, heeft Audit Vlaanderen toegang tot alle 
informatie en documenten, ongeacht de drager ervan, en tot alle gebouwen, ruimtes en 
installaties waar taken worden uitgevoerd van de besturen. Audit Vlaanderen kan aan ieder 
personeelslid de inlichtingen vragen die het voor de uitvoering van zijn opdrachten nodig acht. 
Ieder personeelslid is ertoe gehouden zo snel mogelijk en zonder voorafgaande machtiging op 
een volledige wijze te antwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken.
 
Elk personeelslid heeft het recht om Audit Vlaanderen rechtstreeks op de hoogte te brengen 
van onregelmatigheden die hij in de uitoefening van zijn functie vaststelt.
 
Buiten gevallen van kwade trouw, persoonlijk voordeel of valse aangifte die een dienst of een 
persoon schade toebrengen, kan een rapportering aan Audit Vlaanderen nooit aanleiding geven 
tot een tuchtsanctie of een ontslag. Dergelijke verklaringen vallen niet onder het inzagerecht, 
tenzij het betrokken personeelslid daarvoor zijn instemming verleent.
 
HOOFDSTUK 6 – VERTEGENWOORDIGING EN ONDERTEKENING
 
Art. 46  -  Vertegenwoordiging
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Onverminderd met wat bepaald is in art.21 wordt het bedrijf ten overstaan van derden, zowel 
in als buiten rechte, als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
 

 het Directiecomité, optredend door middel van de voorzitter van het directiecomité of, 
bij diens afwezigheid, door een directielid aangeduid door de voorzitter van het 
directiecomité of een bijzondere lasthebber binnen of buiten het bedrijf, elk van hen 
alleen optredend, voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks 
bestuur van het bedrijf;

 de Raad van Bestuur, optredend door middel van de voorzitter van de Raad van 
Bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moet 
leveren, of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid, door 
een bestuurder aangeduid door de voorzitter, of twee bestuurders, voor alle andere 
aangelegenheden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Art. 47 – Ondertekening documenten
 
Documenten met betrekking tot daden van dagelijks bestuur, worden rechtsgeldig  ondertekend 
door de voorzitter van het Directiecomité of, bij diens afwezigheid, door een directielid 
aangeduid door de voorzitter van het Directiecomité.
 
Alle overige documenten worden rechtsgeldig ondertekend door de voorzitter van de Raad van 
Bestuur of, bij diens afwezigheid door een bestuurder aangeduid door de voorzitter.
 
Het bedrijf kan eveneens geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, binnen 
de grenzen van hun mandaat. Deze lasthebbers kunnen tevens het mandaat hebben 
documenten te ondertekenen namens het bedrijf.
 
HOOFDSTUK 7 : RECHTSOPVOLGING
 
Art. 48  -  Administratiefrechtelijk
 
« AGB Bree » neemt van rechtswege alle rechten en verplichtingen over van de Stad Bree die 
voortvloeien uit de wetten, de decreten, de besluiten en de tussen de Stad Bree en de 
Belgische federale overheid of het Vlaamse Gewest geldende overeenkomsten, die de 
uitoefening van de bestuurlijke bevoegdheden van « AGB Bree »  regelen, met inbegrip van 
de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke 
procedures.
 
Art. 49 -  Rechtsverhoudingen met publiek- en privaatrechtelijke personen
 
« AGB Bree »neemt eveneens de andere rechten en verplichtingen van de Stad Bree over die 
voortvloeien uit bestaande rechtsverhoudingen die verband houden met de uitoefening van de 
bestuurlijke bevoegdheden van « AGB Bree », met inbegrip van de rechten en verplichtingen 
die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.
 
Art. 50  -  Goederen
 
De stad Bree kan aan het « AGB Bree » de volle eigendom, respectievelijk de bestaande 
zakelijke rechten en beheersrechten, overdragen van de goederen, die nodig en/of nuttig zijn 
voor de realisatie van de doelstellingen van het « AGB Bree ». 
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De overdracht slaat op alle goederen, roerende en onroerende, van infrastructurele en 
suprastructurele aard, zoals onder meer doch niet uitsluitend terreinen en gebouwen, voorts 
mede op de intellectuele rechten, in de staat waarin deze goederen zich bevinden, met al de 
actieve en passieve erfdienstbaarheden en met alle zichtbare en verborgen gebreken.
 
De stad kan de voormelde goederen ook onder een andere vorm dan de overdracht van 
eigendom ter beschikking stellen van het « AGB Bree », zoals ingebruikgeving, concessie, recht 
van erfpacht e.d.
 
De hierna vermelde inbrengen worden gewaarmerkt als statutair kapitaal ([1]):

1. 1.   Inbrengen van roerende goederen m.n.:
 
1.1.          Kapitaalsinbrengen van 2004 t/m 2006 voor een totaal bedrag van € 400.000,00 
euro (zijnde € 100.000,00  in 2004, € 150.000,00 in 2005, € 150.000,00 in 2006, 
1.2.          De overname renteloze lening van de stad Bree aan nv De Augustijner voorheen 
gekend als nv Parking Bree voor een bedrag van  € 619.733,81 
1.3.          De kapitaalsinbreng voor de overname van de aandelen nv De Augustijner 
voorheen gekend als nv Parking Bree ten bedrage van € 670.000,00 
1.4.          De inbreng van € 1.000.000 van de Stad Bree in 2021. 

1. 2.   Inbrengen van onroerende goederen m.n.:
 
2.1.          een perceel industriegrond met aanhorigheden op en met grond, gelegen Kanaal 
Noord, volgens titel bekend sectie A deel van nummers 261B, 262, 263, 272, 273,274B, 265, 
264, 267, 270, 271, 274A, 269, 268, 266 en thans kadastraal bekend, sectie A, nummer 327 
R, met een oppervlakte van één hectare veertien are achtentachtig centiare (1ha 14a 88ca
2.2.          Een nijverheidsgebouw met aanhorigheden op en met grond, gelegen Stift +75, 
volgens titel bekend sectie B ex nummer 204 K en thans kadastraal bekend, sectie B, nummer 
204 N, met een oppervlakte van zesentwintig are zesendertig centiare (26a 36ca)
 
De hierna vermelde onroerende goederen werden uit het patrimonium gehaald om in te brengen 
in het kapitaal van de filiaal nv De Augustijner: 
Een nijverheidsgebouw met aanhorigheden op en met grond, gelegen Stift +75, volgens titel 
bekend sectie B ex nummer 204 K en thans kadastraal bekend, sectie B, nummer 204 N, met 
een oppervlakte van zesentwintig are zesendertig centiare (26a 36ca)
 
Art. 51  -  Wijze van uitvoering
 
« AGB Bree » en de stad Bree zullen een lijst van de in artikelen 52 en 53 bedoelde rechten 
en verplichtingen en de inventaris van de in artikel 54 bedoelde goederen op stellen waarin 
de overgedragen goederen worden geïdentificeerd en beschreven.
 
De Gemeenteraad zal na goedkeuring van de oprichting en de statuten van « AGB Bree » de 
lijst en inventaris vaststellen en het tijdstip van de inwerkingtreding van de rechtsopvolging en 
van de overdracht van de goederen bepalen.
 
Bij een ter post aangetekende brief waarin uitdrukkelijk naar de onderhavige statuten wordt 
verwezen, zal de meest gerede partij de overdracht alsmede het tijdstip van de overdracht ter 
kennis brengen van de betrokkenen.
 

file:///C:/Users/SegersK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU45MY6O/GR%20-%20Wijziging%20van%20de%20statuten%20van%20het%20AGB%20wegens%20een%20kapitaalsverhoging%20door%20Stad%20Bree%20-%20Goedkeuring.docx%23_ftn1
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Deze overdracht zal te gepasten tijde worden vastgelegd in een authentieke akte die aan de 
formaliteiten van de Registratie en van de overschrijving in het Kantoor der Hypotheken zal 
worden onderworpen. De kosten ervan zullen door de stad worden gedragen.
 
« AGB Bree » zal alle belastingen en taksen die op de goederen betrekking hebben, 
verhoudingsgewijs moeten dragen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum 
van inwerkingtreding van de rechtsopvolging.
 
De vaststelling van de voormelde lijst en inventaris sluit geenszins uit dat de stad Bree in de 
toekomst nog andere rechten en verplichtingen en onroerende en roerende goederen aan 
« AGB Bree » zou overdragen, waarvan de overdracht ervan nuttig of nodig zou zijn voor de 
goede werking van « AGB Bree » nadat de Gemeenteraad de beslissing hiertoe heeft genomen.
 
HOOFDSTUK 8 : ONTBINDING EN VEREFFENING
 
Art. 52     -  Ontbinding en vereffening
 
§ 1. De Gemeenteraad kan steeds, na het horen van de Raad van Bestuur, beslissen om tot 
ontbinding en vereffening van het AGB over te gaan.
 
In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan.  Alle andere organen 
vervallen op het ogenblik van de ontbinding.
 
§ 2. Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf 
wordt overgenomen door de Gemeente. 
 
De Gemeente waarborgt de rechten die het autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik van 
ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld.
 
§ 3. De rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf worden 
overgenomen door de Gemeente.
 
§ 4. In afwijking van §2 en §3 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de 
personeelsleden in statutair dienstverband, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en 
verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de overnemer of de overnemers van 
de activiteiten van het gemeentebedrijf
 
 
[1] Statutair goedgekeurd door de gemeenteraad en gewijzigd door de Raad van Bestuur van9 
juni 2009.
 

STEMMING

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)

BESLUIT: 

file:///C:/Users/SegersK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU45MY6O/GR%20-%20Wijziging%20van%20de%20statuten%20van%20het%20AGB%20wegens%20een%20kapitaalsverhoging%20door%20Stad%20Bree%20-%20Goedkeuring.docx%23_ftnref1
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Art. 1      De gemeenteraad keurt de gewijzigde statuten van het Autonoom Gemeente-bedrijf 
Bree goed.
 
Art. 2      De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald 
deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

6. Aanpassing afgevaardigde in de vzw Eerstelijnszone Kemp en Duin - goedkeuring.

SAMENVATTING

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.

EXTRA VERMELDINGEN

Raadslid Dries Tyskens (Verjonging): We herhalen de vraag dat al onze vertegenwoordigers in 
de diverse raden of organen minstens één keer per jaar over hun werkzaamheden verslag 
uitbrengen in de gemeenteraad. Voorzitter Jordy Kunnen (Vooruit) en burgemeester Liesbeth 
Van der Auwera (CD.&V): De verslagen van die vergaderingen zijn op de resp. websites ter 
inzage. Moest men daar concrete vragen over hebben dan kunnen die aan de 
vertegenwoordigers of in de gemeenteraad gesteld worden.

REGELGEVING

De gemeenteraad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

OVERWEGING

Overwegende de gemeenteraad op 17 februari 2020 beslist heeft  om Jacques Leten als 
effectief lid voor te dragen in de algemene vergadering vzw Eerstelijnszone Kemp en Duin 
en als bestuurder (lid van de raad van bestuur of Zorgraad) van de vzw Eerstelijnszone Kemp 
en Duin;
 
Gelet de brief van de heer Leten d.d. 27 januari 2021 waarin hij ontslag neemt als 
gemeenteraadslid;
 
Overwegende de heer Leten zijn mandaat als afgevaardigde voor de stad Bree in de Zorgraad 
van de ELZ Kemp en Duin niet meer kan uitoefenen;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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BESLUIT: 

Art. 1: De stad Bree draagt schepen van welzijn,  Katja Verheyen , voor om effectief lid te 
worden in de algemene vergadering vzw Eerstelijnszone Kemp en Duin 
 
Art. 2: De stad Bree draagt Katja Verheyen voor als bestuurder (lid van de raad van bestuur 
of Zorgraad) van de vzw Eerstelijnszone Kemp en Duin.
 
Art. 3: De aanstelling blijft geldig tot andersluidende gemeenteraadsbeslissing.
 
Art. 4: Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de voorzitter van de vzw in oprichting 
Eerstelijnszone Kemp en Duin, elzkempenduin@gmail.com. 

7. Vaststelling aanwending Vlaamse subsidies voor armoedebestrijding n.a.v. COVID-19 - 
goedkeuring.

SAMENVATTING

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. 

EXTRA VERMELDINGEN

Schepen Katja Verheyen (N-VA) overloopt de diverse projecten die op deze subsidies beroep 
kunnen doen. Tevens wordt er verduidelijkt dat de erkende seniorenverenigingen, iet of wat 
creatief bekeken, uit deze pot subsidies krijgen. Zij vielen immers naast de mand bij de 
toekenning van subsidies voor socio-culturele verenigingen.

REGELGEVING

De gemeenteraad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op het decreet (19 juni 2020) van het Vlaams parlement tot het nemen van dringende 
maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale 
besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-
pandemie);

OVERWEGING

Overwegende dat de corona-crisis de kansarme doelgroepen hard treft. Om de lokale besturen 
in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van 
de  COVID19-pandemie aan te gaan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 

mailto:elzkempenduin@gmail.com
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bijkomende financiële middelen ter beschikking te stellen ter bestrijding van de kansarmoede. 
Voor Bree gaat dit over 28.269,05 euro;
 
Overwegende dat deze middelen besteed zullen worden aan verschillende projecten binnen de 
sociale diensten van het OCMW;
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 29 juni 2020, ten gevolge 
van dit Corona noodfonds vanwege de Vlaamse regering, een nota goedkeurde waarin het 
diensthoofd Vrijde Tijd voorstellen deed in de nota Plan Noodfonds Corona om praktisch om 
te gaan met deze beslissing van de Vlaamse regering wat de middelen voor stad Bree betreft 
in de sectoren sport, cultuur en vrije tijd, die besteed worden aan socioculturele verenigingen;
 
Overwegende dat de seniorenverenigingen niet worden opgenomen in het reglement rond de 
socioculturele verenigingen van Stad Bree, maar zij ook getroffen werden door de COVID-19-
crisis en de mogelijkheid kregen om hun coronagerelateerde kosten in te dienen ter 
terugbetaling;
 
Overwegende de goedkeuring van het CBS van 28 september 2020 tot de aanvraag van 
de opstart van een netwerk vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede en de cofinanciering 
hiervan, en overwegende de goedkeuring van deze aanvraag. Met deze netwerken wil de 
Vlaamse overheid de participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur-, 
jeugdwerk- en sport wegwerken;
 
Overwegende de suggesties vanuit de werkgroep kinderarmoede van het Huis van het Kind en 
het kinderarmoedeforum van januari 2020 om projecten uit te werken rond materiële noden 
en om het Huis van het Kind te laten uitgroeien tot een fysieke ontmoetingsplek, waaruit o.a. 
het idee is gegroeid om een spelotheek te realiseren;
 
Overwegende intern overleg binnen de sociale dienst en Huis van het Kind waarin verschillende 
projecten en ideeën rond armoedebestrijding en kinderkansarmoede overwogen worden i.f.v. de 
efficiënte besteding van deze projectmiddelen;
 
Overwegende de materiële noden van het JAC, het Jongerenadviescentrum van het CAW, dat 
vanaf februari 2021 een zitdag organiseert in het Breese Ontmoetingscentrum;
 
Overwegende dat de Vlaamse overheid deze middelen toekent aan Stad Bree, en dat de 
besteding van de middelen gebeurt door de sociale dienst en het Huis van het Kind, dus door 
de OCMW-diensten;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De gemeenteraad neemt akte van het besluit van de Vlaamse Regering om voor 
armoedebestrijding i.h.k.v. Covid 19-crisis eenmalig 28.269,05 euro ter beschikking te stellen als 
algemene financiering.
 
Art. 2: De middelen in Bree worden aangewend voor volgende doeleinden:

 Bijdrage voor Breese seniorenverenigingen, volgens de analoge procedure als de 
verdeling aan de Breese socioculturele verenigingen. Het betreft steun van tesamen 
1.202,39 euro aan 2 verenigingen die een aanvraagdossier indienden. (Zie bijlage)
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 Gemeentelijke bijdrage voor het netwerk vrijetijdsparticipatie van 2021 voor 5.254,00 
euro. 

 Realisatie van een spelotheek binnen Huis van het Kind. Verdere uitwerking gebeurt in 
overleg met het Breese armoedeforum.

 Projectwerking 2021 vanuit het Huis van het Kind met o.a. de realisatie van een 
tuttenboom en de uitrol van een taalproject.

 De ondersteuning van de heropstart van de armoedeverenigingen in najaar 2021. Het 
betreft een promotiebudget en een feestelijke gemeenschappelijke activiteit om de 
verenigingen opnieuw op de kaart te zetten en de banden met de kansarme doelgroep 
opnieuw aan te halen. Dit wordt uitgewerkt via het Breese armoedeforum.

 Bijdrage aan de verfwerken en inrichting van het lokaal in het Ontmoetingscentrum 
waar het JAC de wekelijkse zitdag houdt.

 
Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de uitbetaling aan 
de gemachtigden van de Coronasubsidies ten gevolge van dit reglement en bij collegebesluit 
uit te voeren.
 
Art. 4: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze 
inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

8. Oprichting commissie  “herbestemming van de huidige sportsite/nieuwe sportsite aan de 
scholencampus” - goedkeuring

REGELGEVING

De gemeenteraad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op de volgende intentie van het stadsbestuur Bree, zoals die ook opgenomen werd in 
het door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025, en aanpassingen, en in 
de beleidsverklaring 2020-2025:

OVERWEGING

Er kondigt zich een ontwikkeling aan van 2 grote gebieden in Bree. Enerzijds een toekomstige 
herbestemming van de sportzone aan de Sportlaan, anderzijds de ontwikkeling van een nieuwe 
sportzone aan de scholencampus (Rode Kruislaan) met de bouw van een sporthal (gezamenlijk 
project met Technische School Sint Michiel), een atletiekpiste en eventueel een nieuw indoor 
zwembad.

De stad Bree wenst te onderzoeken of deze ontwikkelingen via publiek-private samenwerking 
tot stand kunnen komen en welke gevolgen die ontwikkelingen voor de stad met zich mee 
zouden brengen. 

Deze opdracht is dan ook een overheidsopdracht voor een projectbureau.



 GR Zittingsverslag- 39

De opdracht houdt enerzijds een begeleiding en adviesverlening in aan de aanbestedende 
overheid:
1. Onderzoek mogelijkheden zones: begeleiding bij de opmaak van een marktconsultatie / 
opmaak van een marktconsultatie
2. Begeleiding opmaak PPS-constructie: het projectbureau zoekt private partner(s) die wensen 
deel te nemen aan de PPS-constructie en maakt een fasering van de gebiedsontwikkeling op.
3. Participatietraject omgeving zones: het projectbureau stelt een werkwijze voor waarop de 
bewoners en van de omliggende zones (Vrijheidslaan, woonkern beek, …) zullen worden 
geïnformeerd en betrokken worden.
4. Het projectbureau staat in voor volgende aspecten binnen het traject (al dan niet in eigen 
uitvoering of via onder-aannemingen):
- Projectbegeleiding
- Juridische ondersteuning
- Financiële opvolging
- Communicatie

Anderzijds dient het projectbureau in te staan voor de prefinanciering van ervoor vermeldde 
diensten/prestaties. Zij worden in latere fase vergoed via een vooraf vastgelegd percentage op 
de opbrengsten uit het grondaandeel van de stad (zone private ontwikkeling).

Verder behoort het tot de mogelijkheden dat het bureau tevens zowel de publieke als private 
bouwwerkzaamheden zou opvolgen.

Bij deze opdracht wordt veel belang gehecht aan het ecologische/milieuvriendelijke en 
innovatieve luik. Het voormelde advies en tevens het ontwerp dienen daarop toegespitst te 
worden.

Het project houdt een reconversie in van een bebouwd gebied en dient ‘state of the art’ te 
zijn. Het dient dus te worden gekenmerkt door bijzondere specificaties en waarborgen op het 
vlak van kwaliteitsvolle architectuur en duurzaamheid in een bebouwde context.
 
Overwegende dat het de bedoeling is om aan de gemeenteraad van juni 2021 een 
overheidsopdracht voor diensten ter goedkeuring voor te leggen, met als voorwerp: “juridisch, 
financieel, planmatig advies als projectbureau voor een gebiedsontwikkeling middels PPS”;
 
Gelet op de externe ondersteuning door advocatenkantoor Villa Juris uit Hasselt om deze 
overheidsopdracht voor diensten op te stellen;
 
Overwegende dat het managementteam en deskundigen van de stadsadministratie dit proces 
mee hebben begeleid;
 
Overwegende dat deze toekomstige stadsontwikkeling een zeer belangrijke impact zal hebben 
op het maatschappelijk weefsel van Bree, dat het daarom aangewezen is om dit project in een 
technische commissie toe te lichten en te bespreken, waarna aan de gemeenteraad in juni 
2021 de overheidsopdracht hierover ter goedkeuring zal worden voorgelegd;
 
Overwegende dat i.s.m. het projectbureau en op regelmatige basis de commissie zal 
bijeengeroepen worden om dit project verder op te volgen;

STEMMING
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: Wordt goedgekeurd: de oprichting van een commissie “herbestemming van de huidige 
sportsite/nieuwe sportsite aan de scholencampus” met volgende samenstelling:

 Vanuit de gemeenteraad: 
o Fractie CD&V 3 effectieve leden en 3 plaatsvervangers: Liesbeth Van der Auwera, 

Michel Theunissen en Jeff Ceyssens, effectieve leden en Jo Vandersteegen, Elly 
Langens en Mathieu Kenis als plaatsvervangers

o Fractie N-VA. 3 effectieve leden en 3 plaatsvervangers: Mario Knippenberg, Rudi 
Cober en Martijn Geerits, effectieve leden en Katja Verheyen, Jo Leenders en 
Free Bamps als plaatsvervangers

o Fractie Vooruit, 1 effectief lid: Jordy Kunnen.
o Fractie Verjonging: 3 effectieve leden en 3 plaatsvervangers : Lien Ceyssens, 

Elke Luyckx en Sietse Wils, effectieve leden en Luc Bloemen, Dries Tyskens en 
Edith Vanaken als plaatsvervangers

o Fractie Vernieuwing: 1 effectief lid: raadslid Jos Drykoningen.
o Fractie V.C.D.: 1 effectief lid: raadslid Rik Hertogs.
o Vanuit de stadsadministratie: A.D. Stefan Goclon, stadsjurist Marjolein Schelmans, 

diensthoofd Ruimte Sven Meermans, Omgevingsdeskundige Tom Brusten, 
Spotfunctionaris Mireille Van Oosterhout.

 Vanwege Villa Juris: 2 afgevaardigden/advocaten
 Vanwege T.I.S.M.: 2 afgevaardigden uit de directie

 
Art. 2: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze 
inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

9. Verslaggeving m.b.t. het overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer 
(mobiliteitsdossiers gewestwegen) - ter kennisgeving

Verplichte bijlage
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10. Doorverkoop van N.V. Gedriplastics (KMO-zone Peerderbaan) aan KMO Invest Besloten 
Vennootschap, met zetel te 3920 Lommel - goedkeuring voorwaarden doorverkoop/-
verhuur.

SAMENVATTING

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.

REGELGEVING

De gemeenteraad,

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 januari 2021;

VOORWERP EN MOTIVERING

Gelet op de e-mailberichten dd. 15.11.2020 en 26.03.2021 vanwege het notariskantoor Flemings-
Jansen te Lommel, Binnensingel 74 met de vraag goedkeuring te verlenen inzake de 
voorwaarden van de doorverkoop/verhuur van volgende eigendom, gelegen te Bree, in 
eigendom van NV Gedriplastics met maatschappelijke zetel te Bree, Toekomstraat 6 (BE 
0414.882.163):
- burelen met magazijn, op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen te Bree, Toekomstraat 
6,  2e afdeling, Sectie B, ex.nr. 570 F3 en ex.nr. 1 E2 met een totale oppervlakte van 92a55ca 
(thans 1/10A en 1E3);

OVERWEGING

Overwegende dat er in de oorspronkelijke verkoopsovereenkomst dd. 09.05.1978 voorwaarden 
werden opgelegd, o.a. inzake doorverkoop en het uitoefenen van het recht van terugkoop;
 
 Overwegende dat deze voorwaarden later werden overgenomen in de akte van aankoop door 
de nv Gedriplastics van de Stad Bree dd. 09.05.1980;
 
Overwegende dat de gemeenteraad op 11.01.2021 reeds heeft besloten om goedkeuring te 
verlenen inzake de verkoop van de NV Gedriplastics met maatschappelijke zetel te Bree, 
Toekomstraat 6 (BE 0414.882.163) aan de BV KMO INVEST met zetel te 3920 Lommel, Rietkolk 
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30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 
BTW BE 0837.274.207  van :
 - burelen met magazijn, op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen te Bree, 
Toekomstraat 6,  2e afdeling, Sectie B, ex.nr. 570 F3 en ex.nr. 1 E2 met een totale oppervlakte 
van 92a55ca (thans 1/10A en 1E3);
 
Dat de gemeenteraad toen reeds de volgende voorwaarden omtrent aan de doorverkoop had 
opgelegd: in de akte dient te worden opgenomen dat de bouwwerkzaamheden, zoals vergund 
bij Omgevingsvergunning dd. 17.02.2020 voor het bouwen voor het verwijderen van twee 
vrijstaande gebouwen, bouwen van een bedrijfsgebouw, plaatsen van publiciteitsinrichting, 
verwijderen en aanleggen verharding, reliëfwijziging, aanleggen parkeerplaatsen, binnen het jaar 
na het verlijden van de akte dienen te worden aangevat en dat deze dienen te worden 
afgewerkt zoals voorzien binnen de termijnen van de wetgeving op vlak van ruimtelijke ordening;
 
Overwegende dat notariskantoor Flemings-Jansen om verduidelijking heeft gevraagd m.b.t. de 
voorwaarden voor een toekomstige doorverkoop en de verhuur van de onroerende goederen 
ter plaatse;
 
Dat het namelijk de uitdrukkelijke bedoeling van KMO INVEST  is dat zij de omgevingsvergunning 
dd. 17.02.2020 zal uitvoeren en dat zij, na het plaatsen van de industriële units, deze zal 
doorverkopen en/of doorverhuren aan kleine of middelgrote ondernemingen;
 
Dat het dan ook aangewezen is om de reeds bij besluit van de gemeenteraad dd. 11.01.201 
opgelegde voorwaarden tevens op te leggen aan de eerste doorverkopen door KMO INVEST 
en het doorverhuren van de units (+aanleg); 

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1. Als aanvulling op het gemeenteraadsbesluit van 11.01.2021, dat volledig behouden blijft, 
verleent de gemeenteraad:
- onherroepelijke goedkeuring van elke eerste doorverkoop van alle gebouwde privatieve kavels 
door KMO- Invest aan de eerste kopers, mits gebouwd overeenkomstig de omgevingsvergunning 
dd. 17.02.2020, en mits de eerste kopers op hun beurt voldoen aan volgende voorwaarden: 
naleving voorwaarden voornoemde omgevingsvergunning + voorschriften van het BPA 
“Industriezone Peerderbaan” dd. 12/06/1973 en het gewestplan.
 
- onherroepelijk het recht van terugverkoop door de stad Bree niet uit te oefenen bij elke 
eerste doorverkoop van alle gebouwde privatieve kavels door KMO Invest aan de eerste kopers.
 
- onherroepelijke goedkeuring van de verhuur door de eerste koper die de privatieve kavel ter 
investering van KMO-invest aankoopt, mits de huurder aan dezelfde voorwaarden voldoet als 
opgelegd voor de eerste koper, en dewelke hierboven worden vermeld.
 
Art. 2.  Dit besluit over te maken aan het notariaat Flemings & Jansen, Binnensingel 74 te 
3920 Lommel.
 
Art. 3. De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.
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11. Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst – 
Gemeenschappelijke Sociale Dienst – goedkeuring

EXTRA VERMELDINGEN

Edith Vanaken (Verjonging) Kunnen ook andere gezinsleden dan de personeelsleden zelf bij die 
polis aansluiten? Antwoord: Ja, de kinderen, aan een voordelig tarief.

REGELGEVING

De gemeenteraad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gezien de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke 
Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de 
federale pensioendienst (FPD);-

Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan 
het personeel van de lokale besturen;

Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van 
de Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001;

Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, 
opnieuw een offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten zal organiseren en 
dat Bree hierop wenst in te schrijven, deze aanbesteding met betrekking tot 
hospitalisatieverzekering zal opnieuw voor een termijn van 4 jaren gebeuren en hierbij volgen 
we dezelfde aanbestedingsprocedure van 4 jaar geleden;

OVERWEGING

 Na hierover beraadslaagd te hebben,

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

 
Art. 1:  Het stadsbestuur van Bree zal toetreden tot de collectieve verzekering 
"verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte" die de FPD heeft afgesloten.
           Hiertoe vult het bestuur het aansluitingsformulier in.
 
Art. 2: De toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de 
verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen,in acht te nemen .
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Art. 3: Een exemplaar van dit raadsbesluit wordt aan de FD overgemaakt.
 
Art. 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN

12. Ontgraving kerkhof Bree centrum – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

SAMENVATTING

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.

EXTRA VERMELDINGEN

We bedanken al de medewerkers die al twee jaar lang aan dit gevoelig dossier werken. De 
wettelijke procedures worden strikt gevolgd. Zowel voor het mogelijk verlengen van 
grafconcessies, als voor het kenbaar maken van oorlogsgraven en historisch waardevolle graven 
zijn er aan de graven meldingen geplaatst. Voor het laatste werd ook extern deskundige Tine 
Faassen ingeschakeld. De historische graven zijn vaak oud. Er zijn in de diverse generaties veel 
nabestaanden. Het is wettelijk niet verplicht om die allemaal in kennis te stellen. Als de 
concessie ervan niet verlengd wordt, dan wordt zo een graf aan de gemeenschap overgedragen.
 
De huidige stand van zaken op de begraafplaats in Bree centrum: 1018 graven zijn mogelijk 
op te graven en de stoffelijke resten worden samen herbegraven en daar wordt een gedenkteken 
bij geplaatst. 433 grafconcessies werden verlengd, voor een totaal van 147.600 euro.  
Ontgravingen worden door een gespecialiseerde firma gedaan en die plaatsen worden door 
onze technische dienst opgevuld en ingezaaid.
Geconcedeerde graven blijven de mogelijkheid hebben om bijleggingen te doen. Na Bree gaan 
we op dezelfde werkwijze met het kerkhof in Tongerlo van start.
 
Raadslid Edith Vanaken (Verjonging):
Ook onze dank aan het personeel. Het is nu ook duidelijk dat wie dat wenst, op een historisch 
te bewaren graf ook een concessieverlenging kon vragen. Is er een plannetje van hoe de 
begraafplaats na de ontgravingen eruit gaat zien? Blijven de muren staan? Schepen Cober: hoe 
en wat er precies ingezaaid gaat worden, dat zijn we nog aan het bekijken. Het kerkhof krijgt 
dan ook een mooie parkfunctie voor wie daar rust wil zoeken. De muren blijven staan. De 
poort wordt waarschijnlijk met een tijdslot (afsluiten in de avond) voorzien. Er komt op termijn 
een nieuwe doorgang vanuit het Michielspark.
Indien er voor bepaalde graven (ook op andere begraafplaatsen) concrete vragen zijn, gelieve 
die dan aan de technische dienst per e-mail te richten. Antwoord op de vraag van raadslid 
Jos Drykoningen (Vernieuwing): Begraven zal mogelijk blijven in Tongerlo.
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REGELGEVING

De Gemeenteraad:
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd 
bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen;
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° 
a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

OVERWEGING

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ontgraving kerkhof Bree centrum” een bestek 
met nr. 2021/193/TD/KS werd opgesteld door de Technische dienst;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 102.750,00 excl. btw of 
€ 124.327,50 incl. 21% btw (€ 21.577,50 Btw medecontractant);
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

FINANCIËLE IMPACT

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2021, op budgetcode 2220000/DOM 1/0680 (actie / raming AC000041/MJP000590) en in het 
budget van de volgende jaren;;

STEMMING
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/193/TD/KS en de raming 
voor de opdracht “Ontgraving kerkhof Bree centrum”, opgesteld door de Technische dienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 102.750,00 excl. 
btw of € 124.327,50 incl. 21% btw (€ 21.577,50 Btw medecontractant).
 
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.
 
Art. 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op 
budgetcode 2220000/DOM 1/0680 (actie / raming AC000041/MJP000590) en in het budget 
van de volgende jaren.
 
Art. 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

13. Aankoop 3 bedrijfsvoertuigen voor stedelijke diensten – Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/188/TD/KS en de raming voor de 
opdracht “Aankoop 3 bedrijfsvoertuigen voor stedelijke diensten”

EXTRA VERMELDINGEN

Raadslid Rik Hertogs (VCD) pleit, waar mogelijk, om de aankoop van elektrische voertuigen te 
overwegen. CO2-neutraliteit is een beleidsdoelstelling.
Schepen Cober (N-VA): Hiervoor werden in het puntensysteem van toewijzing 35 punten op 100 
voor een milieuvriendelijke component ingeschreven.

REGELGEVING

De Gemeenteraad:
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd 
bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen;
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° 
a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

OVERWEGING

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop 3 bedrijfsvoertuigen voor stedelijke 
diensten” een bestek met nr. 2021/188/TD/KS werd opgesteld door de Technische dienst;
 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Lichte bestelwagen met open 3-zijdige kipbak), raming: € 29.750,00 excl. btw of 
€ 35.997,50 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Lichte bestelwagen techniekers), raming: € 19.750,00 excl. btw of € 23.897,50 incl. 
21% btw;
* Perceel 3 (Lichte bestelwagen), raming: € 20.000,00 excl. btw of € 24.200,00 incl. 21% btw;
 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 69.500,00 excl. 
btw of € 84.095,00 incl. 21% btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

FINANCIËLE IMPACT

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2021, op budgetcode 2430000/DOM 1/0680 (actie / raming AC000040/MJP000593);

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/188/TD/KS en de raming 
voor de opdracht “Aankoop 3 bedrijfsvoertuigen voor stedelijke diensten”, opgesteld door de 
Technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 69.500,00 excl. btw of € 84.095,00 incl. 21% btw.
 
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.
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Art. 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op 
budgetcode 2430000/DOM 1/0680 (actie / raming AC000040/MJP000593).
 
Art. 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

14. Betonherstellingen wegenis 2021 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/187/TD/KS en de raming voor de 
opdracht “Betonherstellingen wegenis 2021”

REGELGEVING

De Gemeenteraad:
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd 
bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen;
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° 
a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

OVERWEGING

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Betonherstellingen wegenis 2021” een bestek 
met nr. 2021/187/TD/KS werd opgesteld door de Technische dienst;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 68.931,92 excl. btw of 
€ 83.407,62 incl. 21% btw (€ 14.475,70 Btw medecontractant);
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

FINANCIËLE IMPACT

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2021, op budgetcode 2241007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000039/MJP001089)

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/187/TD/KS en de raming 
voor de opdracht “Betonherstellingen wegenis 2021”, opgesteld door de Technische dienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 68.931,92 excl. 
btw of € 83.407,62 incl. 21% btw (€ 14.475,70 Btw medecontractant).
 
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.
 
Art. 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op 
budgetcode 2241007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000039/MJP001089).
 
Art. 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

15. Aankoop container met autolader – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/190/TD/KS en de raming voor de 
opdracht “Aankoop container met autolader”

REGELGEVING

De Gemeenteraad:
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd 
bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen;
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° 
a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

OVERWEGING

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop container met autolader” een bestek 
met nr. 2021/190/TD/KS werd opgesteld door de Technische dienst;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 52.500,00 excl. btw of 
€ 63.525,00 incl. 21% btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

FINANCIËLE IMPACT

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2021, op budgetcode 2300000/DOM 1/0200 (actie / raming AC000040/MJP000562) 

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/190/TD/KS en de raming 
voor de opdracht “Aankoop container met autolader”, opgesteld door de Technische dienst. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 52.500,00 
excl. btw of € 63.525,00 incl. 21% btw.
 
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.
 
Art. 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op 
budgetcode 2300000/DOM 1/0200 (actie / raming AC000040/MJP000562).
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Art. 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN - VASTSTELLING AGENDA EN/OF 
AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER

16. Algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 26 mei 2021 - 
goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat

REGELGEVING

De gemeenteraad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;

OVERWEGING

Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 22 maart 2021 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 26 mei 2021 wordt gehouden met als agenda:

1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag 
van de Commissaris.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.

 
Gelet op het feit dat de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering statutair en decretaal 
tijdig bijeengeroepen moet worden en rekening houdend met de meest actuele kennis over de 
coronasituatie en de daarmee gepaard gaande regels van de overheid, ziet Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging zich verplicht om deze vergadering op digitale wijze te 
organiseren;
 
Gelet op de beraadslagingen;
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 
voor elke algemene vergadering;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 
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Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 
Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 26 mei 2021 met als 
agendapunten:

1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag 
van de Commissaris.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.

Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de digitale Algemene 
Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 26 mei 2021 
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen 
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
 
Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
 
Art. 4: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze 
inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing

17. Algemene vergadering van Fluvius Limburg van 30 juni 2021 - goedkeuring van de agenda 
en vaststelling van het mandaat

REGELGEVING

De gemeenteraad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij 
de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg;

OVERWEGING

Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 29 maart 2021 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius 
Limburg die op 30 juni 2021 plaatsheeft in PXL-Congress (blok D), Elfde-Liniestraat 23a te 
3500 Hasselt.
               
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief 
van 29 maart 2021 overgemaakt werd;
 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 
voor elke Algemene Vergadering;
 
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij 
het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze Algemene Vergadering zal kunnen 
plaatsvinden;
 
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de 
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de 
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan 
op onderhavige bijeenkomst kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een 
digitale Algemene Vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 30 juni 2021: 

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Limburg van de Raad van Bestuur en van de 
commissaris over het boekjaar 2020.  

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2020 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar 
2020.  

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen:

           7.1  Actualisering van het register van de deelnemers
 
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de (fysieke of 
digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Fluvius Limburg op 30 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 
zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
 
Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Fluvius Limburg, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het 
e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
 
Art. 4: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze 
inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN

18. Toegevoegd punt vanwege de fractie Sp.a/Vooruit inzake naamsverandering fractie Sp.a in 
fractie Vooruit - ter kennisgeving

SAMENVATTING

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.

EXTRA VERMELDINGEN

Raadslid Rik Hertogs (VCD) vraagt zich gewoon af of dit via kennisgeving kan of via stemming 
moet.
De voorzitter kijkt dat na.

19. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Aanwending overschotten van vaccins in 
vaccinatiecentrum

SAMENVATTING

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?

EXTRA VERMELDINGEN

Raadslid Elke Luyckx.
Een dank aan al de vrijwilligers en het personeel die het vaccinatiecentrum bemannen.

De burgemeester sluit zich aan bij de dankwoorden. Het vaccinatiecentrum in Bree draait 
perfect. Dat verdient ons respect.
We vaccineren zoveel mogelijk per dag, nu meestal op woensdagen, donderdagen en/of 
vrijdagen.  Het call-centrum blijft bereikbaar. Eind april zijn in principe al de 65-plussers 
gevaccineerd. We merken een grote bereidheid om gevaccineerd te worden, mensen oproepen 
uit reservelijsten komt niet veel voor. De eerste groep kennen we niet, zij worden door de 
huisartsen op de lijst geplaatst (risicogroepen). Daarnaast kunnen 65-plussers, politieleden, 
brandweerlieden, leerkrachten, kinderverzorgers zich op de reservelijst inschrijven. Bij oproep 
moeten ze zich natuurlijk onmiddellijk naar daar kunnen begeven.

20. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Pastorij Opitter

SAMENVATTING

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 
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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.

EXTRA VERMELDINGEN

Antwoord:
In samenspraak met de architect en het studiebureau worden er bijkomende 
stabiliteitsonderzoeken (ook van de funderingen) uitgevoerd. De timing is dat het 
aanbestedingsdossier op de gemeenteraad van juni ter goedkeuring wordt voorgelegd. Daarna 
wordt een publicatieprocedure doorlopen om, met goedkeuring van onroerend erfgoed, 
uiteindelijk een gespecialiseerde aannemer aan te stellen. Dit voorzien we tegen einde 2021. 
Volgens de architect zullen de werken 2 jaar duren.
Wat de juridische procedure betreft: ons memorie van antwoord is bij de Raad van State 
ingediend. De klager had eerder al ongelijk gehaald bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.
De subsidies zijn aan de stad toegekend (nvdr.: maart 2017, 5 jaar geldig) en die zijn eenmalig 
verlengbaar.
 
Fractie Verjonging blijft erbij dat men in de gemeenteraad van september van vorig jaar beter 
even getemporiseerd had. We hebben toen voor deze juridische problemen gewaarschuwd. De 
stad had toen beter met de kandidaat-koper aan tafel gaan zitten, en kan dit nu nog doen 
om de juridische procedure proberen stop te zetten. De aanbesteding nu, tijdens de procedure 
voor de Raad van State, verder doen lopen houdt risico’s in. Die uitspraak kan 2 jaar op zich 
laten wachten.
 
Burgemeester Liesbeth Van der Auwera: Er is met de betrokken partij meermaals gepraat. Hij 
heeft een andere agenda dan de onze. Hij kan zich later nog kandidaat-koper stellen als het 
gebouw casco gerestaureerd is.

21. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Standpunt stad Bree regiovorming

SAMENVATTING

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 
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 
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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.

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.

EXTRA VERMELDINGEN

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera.
De CD&V fractie gaat dit voorstel van fractie Verjonging steunen.
Ik heb mijn standpunt hierover in eer en geweten en als burgemeester, ten aanzien van de 
gouverneur, kenbaar gemaakt. Ik ben tegen een regiovorming in Limburg. Limburg heeft de 
bipool-Hasselt-Genk, maar geen grootstad zoals Gent of Antwerpen. Limburg is uniek, ‘united 
we stand’, dat hebben we in het verleden al bewezen (vb. de mijnsluiting, sluiting Ford-Genk). 
We werken nu al goed samen op provinciaal niveau in bijvoorbeeld Limburg.Net, Fluvius, LOGO, 
de vervoersregio, natuurbeleving, cultuurnetwerken,…
De voorliggende regiovorming zou bv. Bocholt en Peer onder regio NOORD onderbrengen en 
Bree onder regio OOST. Onder meer in onze scholengemeenschap werkt men goed samen 
met Bocholt en Peer. Zo een regionale opdeling heeft een negatief effect.
Als wat van intergemeentelijke samenwerking goed is dan toch mag blijven, dan is dit eerder 
een symbooldossier vanuit de Vlaamse regering.
 
Schepen Katja Verheyen.
De N-VA.-fractie is voor de regiovorming, welk door de Vlaamse regering beslist wordt.
Limburg blijft bestaan, bezorgdheid daarover is niet nodig. Er zijn wel veel te veel 
samenwerkingsstructuren en -verbanden. Voor Bree zijn we in samenwerkingsverbanden actief 
met het Noorden, Oosten, Midden-Limburg, … Er is teveel ver-rommeling. Ook het aantal 
mandaten kan dan beperkt worden, en de efficiëntie van gemeentelijke samenwerkingen kan 
dan ook worden verbeterd. Regio’s mogen dan ook samenwerken.
De gemeenteraad kan hierover een mening uitspreken, maar regiovorming is geen gemeentelijke 
bevoegdheid.
 
Raadslid Sietse Wils (fractie Verjonging): De bevoegdheid hoort toe aan de Vlaamse regering, 
maar veel lokale Limburgse mandatarissen zijn ook in Brussel actief en moeten daar hun 
Limburgse stem laten horen. Met een mandaat van de gemeenteraden is dit signaal des te 
sterker.  Ongerustheid is wel op zijn plaats. Zelfs in de veronderstelling (de wens van sommige 
partijen) dat Vlaanderen ooit onafhankelijk zou worden, blijft Limburg dan in zijn geheel, zonder 
een echt grote centrumstad, als kneusje van het geheel over. Het zou goed zijn dat de 
burgemeester dit standpunt tegen regiovorming, vanuit de gemeenteraad van Bree en breed 
gedragen,  aan de gouverneur kan meedelen.
 
Raadslid Dries Tijskens (fractie Verjonging) vindt dat elk raadslid hier, in eer en geweten, apart 
over moet kunnen stemmen, en niet als fracties van de raad.
 
Raadslid Jos Drijkoningen (fractie Vernieuwing). Wij zijn tegen regiovorming in Limburg. Limburg 
is anders dan andere provincies met een grootstad. De as Hasselt-Genk moet verder versterkt 
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worden, zelfs een fusie zou voor Limburg een goede zaak zijn. Ook moeten we over de grens 
durven kijken. Samenwerkingen met Nederlands Limburg zou een versterking voor beiden zijn. 
Stel dat regiovorming onafwendbaar is, dan moet Bree regionaal wel een goede positie kiezen.
 
Raadslid Rik Hertogs. Fractie VCD is tegen regiovorming. We moeten niet meer problemen 
creëren dan dat er oplossingen noodzakelijk zijn. Er zijn nu al veel goede samenwerkingen, die 
moeten blijven bestaan.
 
Raadslid Jordy Kunnen. Fractie Vooruit steunt een operatie van onderuit gedragen. Dat is nu 
niet het geval. De Vlaamse regering legt dit voorstel van regiovorming van bovenaf op. Vooruit 
is tegen dit proces van regiovorming.
 
Stemming: aparte stemming per raadslid na naamafroeping.

STEMMING

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)

22. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Grafconcessies

SAMENVATTING

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 12.

23. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Fietsvriendelijk en fietsveilig Bree

SAMENVATTING

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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EXTRA VERMELDINGEN

Schepen Mario Knippenberg (N-VA) geeft een stand van zaken. Elk kruispunt heeft zijn eigenheid 
en beperkingen om alles 100% verkeersveilig in te richten. Het kruispunt aan de Malta zal voor 
overstekend fietsverkeer opnieuw ingericht worden. In de praktijk blijkt dat fietsers niet afstappen 
om het zebrapad te gebruiken, als veilige oversteekplaats. De kruispunten van de kleine ring 
met de Nieuwstadpoort en Kloosterpoort zijn tijdelijk heringericht. We zullen met de ervaring 
die we nu hebben die kruispunten definitief herinrichten als die fase van de werkzaamheden 
van de kleine ring aan bod komen. Wegmarkeringen die door het winterweer niet meer zichtbaar 
zijn zullen in een droge periode terug met verf aangebracht worden. We blijven de 
verkeersveiligheid op deze kruispunten ook in de verkeerscommissie met experten en met de 
politie opvolgen.

Fractie Verjonging vindt het veel te lang duren vooraleer deze kruispunten dan definitief en 
veilig voor fietsers worden heringericht. Dat de pas afgewerkte herinrichting aan de Malta terug 
moet herbekeken worden, die kosten daarvan mogen op het studiebureau verhaald worden. Zij 
hebben de expertise en hebben dit slecht uitgetekend.

24. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Fietsvriendelijk en fietsveilig Opitter

SAMENVATTING

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.

EXTRA VERMELDINGEN

Schepen Mario Knippenberg (N-VA). Nu in de lente, in een droge periode, worden de twee 
zebrapaden aangebracht. We zijn ook bezig met plannen om op termijn de schoolomgeving 
voor voetgangers en fietsers verkeersveiliger in te richten.

25. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Aanvang rioleringswerken Tongerlo

SAMENVATTING

De rioleringswerken in Tongerlo worden reeds geruime tijd aangekondigd. Wanneer zullen de 
werkzaamheden effectief van start gaan?

EXTRA VERMELDINGEN

Schepen Rudi Cober (N-VA). We verwachten deze maand de goedkeuring van Fluvius m.b.t. de 
plannen van de nutsvoorzieningen. Het studiebureau werkt verder aan de ontwerpplannen van 
de bovenbouw. Voor of na het bouwverlof gaan we de inwoners van Tongerlo hierover 
informeren. Die plannen zullen dan wellicht nog wat aangepast worden vooraleer die naar de 
gemeenteraad gebracht worden. Na goedkeuring van de plannen en lastenboek wordt de 
aanbesteding uitgeschreven. Volgens de huidige timing kunnen de werken dan begin 2022 
effectief van start gaan.
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26. Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: bufferzone industrieterrein Kanaal-Noord

SAMENVATTING

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. 

EXTRA VERMELDINGEN

De omgevingsvergunningsprocedure en het openbaar onderzoek loopt. Einddatum voor een 
beslissing van het schepencollege: 24 mei. Daarna volgt nog een beroepsperiode van 30 dagen. 
Daarna kan de aannemer met de grondverzetwerken beginnen. Vervolgens neemt Limburg.Net 
de beplanting van de talud via Bos-Plus in handen. Dat zal dan wellicht gebeuren in het 
plantseizoen dat in oktober start.

27. Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: huidige stand van zaken van onze nieuwe 
theaterzaal De Zeepziederij.

SAMENVATTING

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?
 
Dit punt wordt niet behandeld in de gemeenteraad zoals goedgekeurd na stemming aan het 
begin van de vergadering.

28. Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: iPad voor personeel, Burgemeester en college 
naar aanleiding van de aanhoudende Corona maatregelen.

SAMENVATTING

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.

EXTRA VERMELDINGEN

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V): Iedereen, ook raadsleden, kunnen rekenen op 
IT-support van onze deskundigen als dat nodig is. Thuis werken gaat goed voor personeel en 
raadsleden blijken ook goed om te kunnen gaan met digitale raadsvergaderingen van thuis uit.
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Raadslid Hertogs vindt het toch een meerwaarde om toekomstig ook voor raadsleden van de 
gemeente, OCMW, AGB een I-pad te voorzien. Ze hebben dat nodig, zeker in Corona-tijd,  om 
hun job als raadslid goed te kunnen doen.

29. 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?

SAMENVATTING

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? 

EXTRA VERMELDINGEN

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V): De horeca is verschillende keren in lock down 
moeten gaan, ook nu is dat zo. Van de 70.000 euro van het Hart voor Horeca budget is 
56.250 euro gewonnen door mensen die in de winkels in Bree iets gekocht hebben. Zij konden 
en kunnen die horecabon (50 euro per stuk) bij café’s, restaurants, hotels in Bree besteden. 
De termijn is verlengd omwille van de Corona-horeca-lockdown. 13 B&B’s hebben elk een steun 
van 200€ gekregen. Daarnaast is er een feestbudget van 8.500 euro voor leuke/ originele 
evenementen van middenstanders.

Raadslid Hertogs schat dat dan 20.000 euro in café’s besteed is of wordt. Dat is goed, maar 
wat de cafébaas daarvan over houdt is natuurlijk enkel de winstmarge op die omzet. Het volle 
genot is bij de winnaars van een horecabon, die anders misschien sowieso op café of restaurant 
zijn geweest of nog gaan. Bij nieuwe steunmaatregelen moeten we dat systeem dan toch eens 
durven herbekijken.

30. Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: fietspad gelegen op ons industrieterrein kanaal 
Noord

SAMENVATTING

Het fietspad gelegen op ons industrieterrein kanaal Noord is in een zeer slechte staat (zie 
foto). 

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. 
 

EXTRA VERMELDINGEN

Schepen Rudi Cober (N-VA): Er is nu breekzand op aangebracht. In het budget onderhoud 
wegenis zal de aannemer dit fietspad nog voor de zomer van een asfaltlaag voorzien.
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31. Actualiteitsvraag van raadslid Rik Hertogs: Wandel-evenement Stoepluipers

SAMENVATTING

Waarom werd een wandel-evenement van de Stoepluipers afgeschaft? Andere wandelingen 
mochten in Coronatijd wel doorgaan.

EXTRA VERMELDINGEN

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V): Ze wilden i.p.v. de lichtstoet carnavalswagen ‘s 
avonds ten toon stellen op de kleine ring, waarvan dan wandelaars konden genieten. Samen 
met de politie en de organisatie is beslist om dit toch niet door te laten gaan, de 
besmettingscijfers waren ook toen niet goed en men kon de afstandsregels met veel 
toekomende wandelaars niet garanderen. Het bleek toch veel meer volk aan te gaan trekken 
dan eerst voorzien was.

De voorzitter sluit de vergadering om 23u15.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.

Namens de gemeenteraad,

#$ondertekening2$# #$ondertekening1$#

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$stempel$#

Voorzitter
Jordy Kunnen
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