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Zittingsverslag gemeenteraad

Zitting van maandag 6 september 2021 om 19u30

AANWEZIG: Jordy Kunnen, Voorzitter

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

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

Stefan Daniels, Lien 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: Martijn Geerits, Jeff Ceyssens, Gemeenteraadsleden

AFWEZIG: /

De voorzitter opent de vergadering om 19u30.

OPENBAAR

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1. Notulen gemeenteraad van 7 juni 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;
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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 7 juni 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.

2. Zittingsverslag gemeenteraad van 7 juni 2021 - goedkeuring

SAMENVATTING

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

EXTRA VERMELDINGEN

Fractie VCD wijst op een taalfout, die door de algemeen directeur zal worden verbeterd.
Fractie Verjonging vraagt of de gemeenteraden in het vervolg ook per live stream kunnen 
worden uitgezonden. Antwoord: Neen, die apparatuur is technisch en budgettair niet voorzien.

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
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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 7 juni 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.

AGENDA

3. Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale Financiën d.d. 20 juli 
2021 - Betreft: Kwijting - Jaarrekening 2020 AGB Bree en Besluit van de gouverneur tot 
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van het autonoom 
gemeentebedrijf Bree van de gemeente Bree - Ter kennisgeving

SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur - 
Afdeling Lokale Financiën d.d. 20 juli 2021 - Betreft: Kwijting - Jaarrekening 2020 AGB Bree en 
van het Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële 
boekjaar 2020 van het autonoom gemeentebedrijf Bree van de gemeente Bree.

VERPLICHTE BIJLAGE



 GR Zittingsverslag- 4



 GR Zittingsverslag- 5



 GR Zittingsverslag- 6

4. Rapportering over het organisatiebeheersingssysteem - ter kennisgeving

SAMENVATTING

De algemeen directeur rapporteert met betrekking tot de stand van zaken van onze 
organisatiebeheersing, die ook beïnvloed werd door de Covid-19 crisis. Positief is wel dat we 
daardoor onze organisatie verplicht hebben moeten omvormen wat interne werking en wat 
dienstverlening betreft en met extra aandacht voor de gezondheid van ons personeel in hun 
werksfeer.
Telewerken van thuis uit blijkt goed te lukken, werken op afspraak ook, en dienstverlening via 
digitale weg.

EXTRA VERMELDINGEN

Er werd ook, in samenspraak met de vakbonden, een reglement goedgekeurd om werken van 
thuis uit  (1 tot 2 dagen per week) toekomstig verder te zetten. Uiteraard staat onze 
dienstverlening voorop en is telewerken voor een personeelslid ook een zaak van gunsten en 
plichten.
We merken ook dat het beperkte sociale contact op de werkvloer en erbuiten (bv. 
personeelsfeest, teambuildings per dienst, …) door velen toch meer en meer als een gemis 
wordt ervaren.
We verwachten vanaf 1 september een meer normale werking en meer openingsuren in alle 
stadsdiensten dan ervoor in Corona-tijd, ook al blijven sommige maatregelen van kracht (1,5 
meter afstand, handen wassen, mondmaskers, …).
Onze organisatiebeheersing werd onlangs doorgelicht door Audit Vlaanderen. Het rapport 
hiervan werd in juni aan de raadsleden bezorgd en is nu ook ter inzage bij deze 
raadsvergadering.
De managementreactie, hierin opgenomen, is een samenvatting van hoe het 
managementteam de organisatiebeheersing opvolgt en de aanbevelingen van Audit 
Vlaanderen ter harte neemt en vormt de kern van de rapportering aan de raad.
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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 het feit dat dit auditrapport Thema-audit Monitoring Meerjarenplan,  Auditopdracht 
2106 op 25/06/2021 door de voorzitter van de gemeenteraad via elektronische weg aan al 
de gemeenteraadsleden werd bezorgd;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, art. 219, dat bepaalt dat de algemeen directeur 
elk jaar over de organisatiebeheersing moet rapporteren aan het politieke niveau. Zo is het 
management transparant over de wijze waarop de organisatie omgaat met de risico's die het 
behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen;

BESLUIT: 

Art. 1: De raad neemt kennis van de rapportering over de organisatiebeheersing, door de 
algemeen directeur, in de vorm van het Auditrapport d.d. 15/06/2021 ‘Thema-audit Monitoring 
Meerjarenplanning’ vanwege Audit Vlaanderen:
De algemeen directeur rapporteert met betrekking tot de stand van zaken van onze 
organisatiebeheersing, die ook beïnvloed werd door de Covid-19 crisis. Positief is wel dat we 
daardoor onze organisatie verplicht hebben moeten omvormen wat interne werking en wat 
dienstverlening betreft en met extra aandacht voor de gezondheid van ons personeel in hun 
werksfeer.
Telewerken van thuis uit blijkt goed te lukken, werken op afspraak ook, en dienstverlening via 
digitale weg.
Er werd ook, in samenspraak met de vakbonden, een reglement goedgekeurd om werken van 
thuis uit  (1 tot 2 dagen per week) toekomstig verder te zetten. Uiteraard staat onze 
dienstverlening voorop en is telewerken voor een personeelslid ook een zaak van gunsten en 
plichten.
We merken ook dat het beperkte sociale contact op de werkvloer en erbuiten (bv. 
personeelsfeest, teambuildings per dienst, …) door velen toch meer en meer als een gemis 
wordt ervaren.
We verwachten vanaf 1 september een meer normale werking en meer openingsuren in alle 
stadsdiensten dan ervoor in Corona-tijd, ook al blijven sommige maatregelen van kracht (1,5 
meter afstand, handen wassen, mondmaskers, …).
Onze organisatiebeheersing werd onlangs doorgelicht door Audit Vlaanderen. Het rapport 
hiervan werd in juni aan de raadsleden bezorgd en is nu ook ter inzage bij deze 
raadsvergadering.
De managementreactie, hierin opgenomen, is een samenvatting van hoe het managementteam 
de organisatiebeheersing opvolgt en de aanbevelingen van Audit Vlaanderen ter harte neemt 
en vormt de kern van de rapportering aan de raad.
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Organisatiebeheersing en de opvolging en bijsturing ervan is een vast agendapunt in ons 
tweewekelijks managementteam-overleg.
 
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.

VERPLICHTE BIJLAGE

Managementreactie.
Thema-audit Meerjarenplan. Audit Vlaanderen Rapport 31.05.2021.
 
Voor de tweede keer kwam Audit Vlaanderen bij de stad Bree op bezoek (zij het meer 
digitaal omwille van Covid-19) in functie van een auditopdracht.
De audit is afgerond, aan het management van de stad Bree  is er de mogelijkheid om 
hierop, na de recente exit-meeting, een reactie te formuleren.
Organisatiebeheersing is een continu en een dynamisch proces. We zijn tevreden dat we 
sinds de vorige audit ,en in de positieve zin, al heel wat stappen hebben genomen waaruit 
blijkt dat we met onze organisatiebeheersing op de goede weg zijn. We hebben vanuit het 
managementteam de ambitie om dit continu op te volgen en te optimaliseren.
Het is wel belangrijk dat het middel het doel niet overstijgt. De administratieve belasting die 
ons vanuit de hogere overheid wordt opgelegd, en steeds meer en meer naar ons gevoel, 
valt voor de organisatie op maat van een stad als Bree niet te onderschatten.
We vinden het belangrijk om onze organisatie efficiënt te beheersen, om de doelstellingen, 
actieplannen en acties uit het MJP op een structurele wijze op te volgen en erover te 
rapporteren. Echter, dit gebeurt vanuit de eigenheid die Bree als stadsbestuur heeft. We 
hebben niet de middelen om hiervoor een personeelslid aan te werven die dit proces van a 
tot z, dag na dag, vastpakt.
We trachten dit dus vanuit het MAT te doen, en hiervoor de tijd vrij te maken naast al de 
‘lopende zaken’.
Op voorstel van het MAT is het college van burgemeester en schepenen akkoord gegaan om 
externe expertise in te huren om ons te begeleiden om onze organisatie nog beter op punt 
te stellen en met de ambitie om bij een volgende audit weer stappen vooruit gezet te 
hebben. Mevrouw Jo Hendrikx, Straight Business Partners, kreeg deze opdracht en heeft als 
eerste stap de exit meeting mee kunnen volgen. Gezien zij met ons vertrouwd is vanuit een 
vorige opdracht, en de organisatie ‘stad Bree’ goed kent, is het MAT ervan overtuigd dat dit 
traject in goede banen zal verlopen.
Tot slot een dankwoord aan de heer Jasper Deweerdt en aan mevrouw Caroline Scheerlinck. 
Zij hebben deze audit op een voor ons aangename en professionele wijze uitgevoerd. Ze zijn 
tevens begripvol geweest en in grote mate ingegaan om onze suggesties die bij de exit 
meeting aan bod kwamen. We beschouwen Audit Vlaanderen dan ook eerder als partner, dan 
als een inspecteur.
 
Te Bree op 7 juni 2021.
Namens het managementteam.
Stefan Goclon.
 

5. Opvolgingsrapportering m.b.t. de uitvoering van het meerjarenplan - ter kennisgeving

SAMENVATTING

De financieel directeur rapporteert over de huidige stand van zaken met betrekking tot de 
uitvoering van het meerjarenplan via een voortgangsrapport.
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EXTRA VERMELDINGEN

Fractie Verjonging: Is men tevreden over de realisatiegraad van geplande projecten? Hoe 
hoog is die?  Antwoord: We halen normaal gezien jaarlijks een realisatiegraad van 50%. In 
een begroting wordt altijd voluntaristisch gepland.  Momenteel zitten we voor 2021 op 35%.

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 Omzendbrief KB / ABB 2019 / 4 van de Vlaamse regering met betrekking tot de 
strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale- en provinciale besturen volgens de 
beleids- en beheerscyclus;
 
Gelet op de bespreking van het ontwerp van de opvolgingsrapportering op heden, in het college 
van burgemeester en schepenen op 16/08/2021, tevens in het vast bureau op die datum, 
samen met de aanwezige leden van het managementteam;

OVERWEGING

Overwegende dat conform art. 171, 6e alinea DLB de opmaak van het opvolgingsrapport gebeurt 
in overleg met het managementteam;
 
Overwegende art. 176 DLB de financieel directeur instaat voor het opstellen van de 
opvolgingsrapportering;
 
Overwegende art. 263 DLB de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen 
wanneer hen een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het 
meerjarenplan, wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat er tot op heden niets werd bepaald wanneer dat rapport dient voorgelegd 
en dat cfr. Art. 263 DLB dit minstens voor het einde van het derde kwartaal een 
opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd.
 
Gelet op het voorliggende voortgangsrapport opgesteld door de financieel directeur op datum 
van 30/07/2021 een rapportering bevat van de a. beleidsopvolging ifv de exploitatie en b. 
beleidsopvolging ifv de investeringen, c. detaillering op niveau van de kosten en 
opbrengstenrekeningen voor wat betreft de exploitatie, d. detaillering op niveau van de activa 
en passivarekeningen voor wat betreft de investeringen, e. een overzicht geeft van de financiële 
toestand op datum van .30/07/2021 en dit ingepast in het MJP 2020-2025, f. een overzicht 
geeft van de thesaurie en een dashboard inzake debiteurenbeheer weergeeft;
 
Overwegende dat navolgende tabel M2 uit dat rapport kon worden afgeleid:
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Overwegende dat uit het voorgaande overzicht blijkt dat het investeringssaldo ruim 5,7 mio 
euro negatief is en dat dit past binnen het aangepaste MJP, en dat dit aanleiding geeft in 
liquiditeitskrapte, waardoor de nood aan leningen voor de investeringen 2021 hoog is. Volgens 
de aanpassing MJP kan men tot 9.703.110,- euro financieringen aangaan;
 
Mits het aangaan van de nodige financieringen voor de investeringen 2021 zal inzake het 
financieel evenwicht voldaan zijn aan navolgende voorwaarden:

1. Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief;
2. De autofinancieringsmarge tijdens het laatste jaar van de beleidsperiode is positief;

BESLUIT: 

Art. 1   De gemeenteraad neemt kennis van geconsolideerde opvolgingsrapport VOORTGANG 
MJP 2020-2025
 
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
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6. 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 - termijnverlenging

SAMENVATTING

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. 

EXTRA VERMELDINGEN

Toelichting door de burgemeester Liesbeth Van der Auwera
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.
Deze overeenkomst werd een eerste maal verlengd tot 30 juni 2021, een tweede maal tot 31 
augustus 2021 en heden ligt een verdere verlenging tot 15 oktober 2021 voor.

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 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.
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot verlenging van de 
toekenning van
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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 7 mei 2021 tot wijziging van het besluit 
van 23 april 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.
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot wijziging van het besluit 
van 23 april 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, blijft 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 
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indexpatiënt, inclusief de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoog 
risicocontacten.

• Periode : ten vroegste vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 31 maart 2021.
 
De gemeente heeft, na overleg met alle betrokken diensten, complementair ingezet op optie 1.
 
Hiertoe werd 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 reeds sinds augustus 2020 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.
 
Op 23 april 2021 heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 
maart 2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie. De Vlaamse Regering gaf op 7 mei haar 
definitieve goedkeuring aan een wijzigingsbesluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
regering van 23 april 2021. Het wijzigingsbesluit verlengt de subsidieperiode voor optie 1 en 
optie 2 tot 31 augustus 2021.
 
Sedert de opstart vormt optie 1 (bronopsporing, en quarantainecoaching) een belangrijk 
beheersinstrument om (1) contacten van besmette personen snel te identificeren en in 
quarantaine te plaatsen, (2) (uitbraak)clusters te detecteren en isoleren en (3) burgers 
blijvend aan te moedigen en te sensibiliseren om de basismaatregelen vol te houden om zo 
de transmissie van het COVID-19 virus te doorbreken en deze pandemie in te dijken. 
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, sensibilisering, handhaving) kunnen nemen.
Als enige niveau ondernemen lokale besturen concrete acties om de bronopsporing te 
versterken. Ze leggen verbanden door analyse van de beschikbare gegevens, inclusief de 
gegevens verkregen uit de samenwerkingsovereenkomst met de zorgraad, waardoor 
ogenschijnlijk willekeurige besmettingen tot één en dezelfde bron kunnen worden 
teruggebracht om op die manier verdere verspreiding van COVID-19 te beperken door het 
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aanpassen van het lokale beleid inzake infectiebestrijding. Wanneer zij hotspots detecteren, 
nemen zij eveneens maatregelen om deze te isoleren en zo mogelijk in te perken. 
Intussen vordert de vaccinatiecampagne in Vlaanderen met rasse schreden. Niettemin zal 
bronopsporing de komende maanden nodig blijven. Dit blijft een tweede belangrijke 
beschermingslinie tegen de verspreiding van het virus. 
Uit 2020 leerden we dat de combinatie van versoepelingen van de maatregelen die de 
verspreiding van het coronavirus moesten indijken in de lente- en zomermaanden, de 
terugkeer van vakantiegangers en het slechter wordende weer naar het einde van de zomer 
toe mogelijk aanleiding gaven tot de tweede en meest dodelijke golf van de corona-
pandemie in België. Het begin van de tweede golf werd door Sciensano vastgesteld op 
maandag 31 augustus 2020.
De vaccinatiecampagne draait weliswaar op volle toeren, maar het zal vermoedelijk nog tot 
het najaar 2021 duren vooraleer de vaccinatiegraad voldoende hoog is om groepsimmuniteit 
te bekomen.

• Dit komt doordat er voor de bestelde 1,4 miljoen J&J vaccins nog geen 
leverzekerheid is. Die onzekerheid omtrent de J&J vaccins heeft een dubbele impact: 
als ze niet tijdig geleverd worden, dan moeten er 2 andere vaccins in de plaats 
komen (J&J is vooralsnog immers het enige vaccin waarbij 1 prik volstaat). In de 
voorbije maanden is al enkele keren gebleken dat de onzekerheid met betrekking tot 
de leveringen en/of leeftijdsrestricties bepalend zijn voor het tempo van de 
vaccinatie.

• Daarnaast wordt de vaccinatiecampagne ook doorkruist door vakantieplannen van de 
bevolking, waardoor de uitrol van de vaccinaties mogelijks vertraging oploopt. Veel 
Belgen gaan deze zomer op vakantie naar het buitenland, en daarbovenop worden 
grote sportevenementen zoals de Tour de France en het EK voetbal bezocht door 
Europeanen uit alle windstreken. In combinatie met de versoepelingen van het 
“Zomerplan” en de oprukkende deltavariant bestaat zo een verhoogd risico is op het 
importeren/verder verspreiden van nieuwe varianten.

• In andere delen van het land, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, valt de 
vaccinatiegraad tegen door twijfelaars en weigeraars.

• Bovendien bestaat de mogelijkheid dat een derde coronavaccinatie nodig zal zijn om 
de bevolking te beschermen tegen oprukkende nieuwe varianten van het coronavirus.

• Met een te lage vaccinatiegraad is er onvoldoende groepsimmuniteit en ontstaat er 
een grote kans dat het virus zich weer snel verspreidt. Deze kans wordt nog vergroot 
door de risico’s op het ontstaan van nieuwe virusvarianten, en door de recente 
versoepelingen inzake sociale contacten en reizen. Daarom is verhoogde 
waakzaamheid nodig om snel te kunnen ingrijpen bij uitbraken en een stijgende 
besmettingsgraad. Het reëel bestaan van dit risico is recent nog bevestigd door 
nieuwe uitbraken zoals in Israël en Portugal, niettegenstaande de zeer hoge 
vaccinatiegraad in Israël. Het is dan ook van essentieel belang dat iedere vorm van 
uitbraak of clustervorming zo snel mogelijk gedetecteerd wordt, zodat de nodige 
isolatie- en quarantainemaatregelen kunnen worden genomen.

• Daarenboven is er onvoldoende zekerheid over de duur van de beschermingsgraad 
die de huidige vaccins bieden. Hierdoor bestaat de kans dat de groepsimmuniteit 
onvoldoende hoog is om risicoloos het najaar en de winterperiode door te komen.

• Elke burger die overtuigd kan worden de basismaatregelen te respecteren, elke 
besmette persoon die wordt opgebeld met het oog op de identificatie van 
(uitbraak)clusters en elke persoon die begeleid wordt in het volhouden van de isolatie 
of de quarantaine, is een extra rem op de verspreiding van het virus.
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We verwijzen hierbij ook naar het Hoog Overlegcomité in haar verslag van 18 juni 2021 
(2020C80750.002): “Het virus zal de volgende maanden blijven circuleren. Bovendien is het 
risico op nieuwe varianten reëel, die mogelijks een hogere besmettelijkheid en ziektegraad 
veroorzaken. In dat verband heeft het Comité kennis genomen van de huidige situatie met 
betrekking tot de delta-variant. Alleen een zo breed mogelijke vaccinatiecampagne biedt hier 
een afdoend antwoord op. Verder is het belangrijk dat de verschillende onder(delen van een 
deugdelijk risicobeheer, met name preventie, testing, isolatie en quarantaine, 
contactopvolging, outbreak management, ventilatie, enz. op een adequaat en doeltreffend 
niveau worden gehandhaafd.”. 
Uit de evaluatie van de periode 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 blijkt de 
meerwaarde van de lokale besturen. Door hun direct contact met de burger en diepgaande 
kennis van de lokale situatie kunnen de lokale besturen de bronopsporing en 
quarantainecoaching heel doeltreffend aanpakken. Hierbij gebruiken ze verschillende acties en 
methodieken om nieuwe uitbraken en nieuwe besmettingen snel te lokaliseren en te 
bekampen. In aanvulling van de centrale contacttracing op het Vlaamse niveau konden de 
lokale besturen fysieke hulp bieden of zelfs beschermingsmateriaal ter beschikking stellen.
 
Op 16 juli 2021  heeft de Vlaamse Regering met het besluit van de Vlaamse regering van 
16 juli 2021  tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing 
ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken (hierna BVR 16 juli  2021) de 
contouren voor de complementaire werking en inzet in preventie, sensibilisering, lokale 
bronopsporing, quarantainecoaching en aandacht voor kwetsbare personendoor lokale 
besturen na 31 augustus 2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie voor optie 1.
 
Besturen die op basis van 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 (hierna: BVR 13 november 2020)  en/of 
het BVR van 23 april 2021 geen samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met het 
Agentschap Zorg en Gezondheid, kunnen vanaf 1 september 2021 alsnog een overeenkomst 
voor optie 1 afsluiten.
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 gemeenten die inzetten op optie 1 (sensibilisering / communicatie, preventie, 
bronopsporing en quarantainecoaching) krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per 
inwoner per maand voor een periode van 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021

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;
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Gelet op de oproep van de Vlaamse Regering om de vermelde overeenkomst mbt optie 1 
nogmaals te verlengen tot 15 oktober 2021;
 
Gelet op de mogelijk 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 uitbraken 
en het proberen vermijden van een volgende besmettingsgolf.
 
Dit vergt dat de gemeente haar eerder aangegane engagementen kan verderzetten, zodat de 
huidige inspanningen ter zake niet tevergeefs zijn.
 
Om dit te kunnen verderzetten is de ondertekening van het addendum bij 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 het addendum aangaande de verlenging van voorliggende 
samenwerkingsovereenkomst en bijlagen tot 30 juni 2021, zoals bekrachtigd door de 
gemeenteraad van 12 april 2021.
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 mei 2021 tot 
ondertekening van het addendum aangaande de verlenging van voorliggende 
samenwerkingsovereenkomst en bijlagen tot 31 augustus 2021.
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 augustus 2021 
tot ondertekening van het addendum aangaande de verlenging van voorliggende 
samenwerkingsovereenkomst en bijlagen tot 15 oktober 2021.

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 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, het 
geconsolideerde  besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing  en het contactonderzoek ter bestrijding 
van de COVID-19-pandemie te versterken en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 
2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter 
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken tot 15 oktober 2021.
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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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7. Financiering van de investeringen 2021 - goedkeuring bestek voor het aangaan van 
leningen

SAMENVATTING

Het bestek voor het aangaan van leningen 2021 wordt door ons goedgekeurd. Het bevat 
navolgende onderverdeling:

• looptijd 3 jaar voor een bedrag van 149.000,- euro,
• looptijd 5 jaar voor een bedrag van 1.346.000,- euro,
• looptijd 10 jaar voor een bedrag van 1.619.000,- euro,
• looptijd 15 jaar voor een bedrag van 306.000,- euro,

looptijd 20 jaar voor een bedrag van 6.000.000,- euro; zijnde in totaal de som van 
9.420.000,- euro

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;

VOORWERP EN MOTIVERING
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Gelet op het schema M2: staat van financieel evenwicht, waaruit blijkt dat voor het budget 
2021 er een negatief investeringssaldo van 9.985.324 euro zich zal voordoen en dat dit middels 
een financieringsontvangst van 9.703.110 euro kan worden gelenigd;

 
Gelet op de opvolgingsrapportering waaruit blijkt dat per 30/07/2021 het investeringssaldo 
5.755.304,- euro bedraagt en dat dit met de huidige liquiditeiten niet kan worden opgevangen, 
waardoor de nood is ontstaan voor het aangaan van leningen ter financiering van de 
investeringen 2021;
 
Gelet op de investeringentabel voorzien bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan of 
ook voorzien in de opvolgingsrapportering 1e semester 2021. waaruit blijkt dat we best een 
bestek van leningen 2021 opstellen waarbij er voor 9.420.000,- euro zal worden geleend, of 
minder dan wat budgettair is voorzien;
 
Gelet dat uit de investeringentabel blijkt dat men best de leningen als volgt groepeeert, nl. 
looptijd 3 jaar voor een bedrag van 149.000,- euro, looptijd 5 jaar voor een bedrag van 
1.346.000,- euro, looptijd 10 jaar voor een bedrag van 1.619.000,- euro, looptijd 15 jaar voor 
een bedrag van 306.000,- euro, looptijd 20 jaar voor een bedrag van 6.000.000,- euro;
 
Gelet op het voorgestelde bestek in bijlage van dit besluit;

FINANCIËLE IMPACT

Gelet op het feit dat het aangaan van de leningen budgettair werd voorzien in de aangepaste 
meerjarenplanning en de financiële impact ervan te lezen valt in het schema M2: Staat van 
financieel evenwicht en dat er dan voldaan is aan de wettelijk voorziene evenwichtsvoorwaarden;

STEMMING

Met 15 stemmen voor (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 
Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan Daniels, Jos 
Drykoningen, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo 
Leenders), 8 onthoudingen (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

BESLUIT: 
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Art. 1: Het bijgevoegde bestek voor het aangaan van leningen 2021 wordt door ons 
goedgekeurd. Het bevat navolgende onderverdeling:

• looptijd 3 jaar voor een bedrag van 149.000,- euro,
• looptijd 5 jaar voor een bedrag van 1.346.000,- euro, 
• looptijd 10 jaar voor een bedrag van 1.619.000,- euro, 
• looptijd 15 jaar voor een bedrag van 306.000,- euro, 
• looptijd 20 jaar voor een bedrag van 6.000.000,- euro; zijnde in totaal de som van 

9.420.000,- euro
•

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.

VERPLICHTE BIJLAGE

 
Stadsbestuur BREE

 
CONTRACT NUMMER :      

 
 

CONTRACT VOOR 
KREDIETOPENING

 
 
CONTACT
Leidende ambtenaar bij het bestuur voor deze overeenkomst: Jean Gielen
                                                                                          
    Telefoonnummer: 089848601
                                                                                          
    E-mailadres: jean.gielen@bree.be
De leidende ambtenaar is aangesteld als gemachtigde van het bestuur voor alle handelingen 
welke betrekking hebben op de leiding, de controle en de keuring van de diensten van de 
vastgestelde opdracht, met uitzondering van de beslissingen welke tot de wettelijke 
bevoegdheden behoren van een ander orgaan van het plaatselijk bestuur.
 
ALGEMENE BEPALINGEN
 
Onder ‘het bestuur’ wordt verstaan: Stad Bree.
 
Dit contract heeft als doel het organiseren van een mededinging, met respect voor de 
principes van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit, die het bestuur toelaat 
om de offerte van verschillende tegenpartijen te vergelijken en zo de tegenpartij (hierna de 
financiële instelling) te kiezen die een financiering door middel van krediet zal toestaan, 
waarvan de kenmerken hierna beschreven worden.

KREDIETVOORWAARDEN

1 ALGEMEEN
De overeenkomst tussen het bestuur en de financiële instelling wordt gevat door de 
bepalingen in dit contract, de brief waarbij het contract als bijlage 1 werd toegevoegd, de 
offerte met eventuele bijlagen en de gunningsbeslissing.
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De bepalingen in dit contract en de brief waarvan hierboven sprake primeren op de 
algemene voorwaarden van de financiële instelling die eventueel aan de offerte worden 
toegevoegd.

2 TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING
Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht. Bij geschillen 
zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

3 KENMERKEN
Dit contract bevat 5 percelen, meer bepaald:
-          Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 1 jaar en meer voor in 
totaal: 6.000.000 EUR: :
-           
 
-          Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 6 maanden voor in 
totaal: 3.420.000 EUR:   
-           
 
-            
Varianten
Bij de offertes zijn maximaal 2 varianten toegestaan voor zover ze een gunstigere prijs 
opleveren.
 
 
Gunning
De financiële instelling is niet verplicht om voor elk perceel een offerte in te dienen.
 
Het contract wordt gesloten door betekening van de gunning van het krediet door het 
College van Burgemeester en Schepenen.
 
Het contract wordt gegund en gesloten op basis van de gunningscriteria (zie hieronder).
 
De gunning gebeurt per perceel.
 
Gunningscriteria 
Volgende criteria zullen worden gehonoreerd bij het gunnen van deze opdracht :
 
Prijs (80 punten)
De inschrijver met de beste kredietmarge ontvangt  80 punten.
Elke andere inschrijver ontvangt  80 punten – 0,5 punt per basispunt verschil.
 
Bijkomende diensten  (20  punten)  :
Naast de minimale diensten (zie art. 10 dienstverlening) mag de inschrijver 5 aanvullende 
diensten aanbieden en dit beschreven op maximaal 2 pagina’s. Bij de evaluatie hiervan zal 
rekening gehouden worden met de relevantie en zal dit als volgt geëvalueerd worden :
 
                4 punten :              zeer relevant
                2  punten :             relevant
                0  punten :             geen of weinig relevantie
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Bestellingen 
Elke bestelling leidt tot de creatie van een apart krediet.
 
Het bestuur kan bestellingen plaatsen tot uiterlijk  6 maanden na de datum van gunning.
 
Twee Belgische bankwerkdagen na de bestelling door het bestuur, stelt de financiële 
instelling de gelden van het krediet ter beschikking op een door het bestuur aangeduide 
zichtrekening. Deze bestelling gebeurt op eenvoudige aanvraag op de wijze afgesproken 
tussen het bestuur en de financiële instelling.
 
De kredietnemer behoudt zich het recht voor om, tijdens een periode van 3 jaar volgend op 
de datum van het sluiten van de overeenkomst, bijkomende kredieten te vragen met 
hetzelfde voorwerp. Hiervoor zal zij de opdrachtnemer waaraan de initiële opdracht werd 
gegund raadplegen inzake de voorwaarden voor de toekenning van deze bijkomende 
kredieten.

4 RENTEVOET
4.1 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 1 jaar en meer
 
De rentevoet van het krediet is een actuarieel gewogen gemiddelde rentevoet, die zal 
berekend worden bij de terbeschikkingstelling van het krediet en bij elke rentevoetherziening, 
conform de formules in het elektronische rekenblad dat beschikbaar is op:
http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Financien/Pages/typebestek%20leningen.aspx  
en op
http://www.vlofin.be/.
 
Het is de rentevoet tegen dewelke de som van de kasstromen van het krediet, 
geactualiseerd op basis van zero-couponrentevoeten, gelijk is aan het initieel ontleende 
kapitaal of, bij herziening van de rente, aan het schuldsaldo op dat ogenblik (zie: Formule). 
De op die manier berekende nominale rentevoet wordt aangepast met de aangeboden marge 
van de financiële instelling, die uitgedrukt is in basispunten met één cijfer na de komma (dus 
tot op 0,001% nauwkeurig) en vast blijft tot aan de eindvervaldag.
 
Flooring
Indien de som van de nominale rentevoet en de aangeboden marge van de financiële 
instelling een negatief resultaat geeft, wordt de rente van het krediet (nominale rentevoet 
plus marge) verondersteld ‘0’ te zijn.  
 

De zero-coupon rentevoeten worden ‘spot’ vastgelegd, dit betekent twee Belgische 
bankwerkdagen voor de datum van bestelling of herziening van het krediet, en worden 
berekend op basis van:

• de ICE Swap rentevoeten (dagelijks afgebeeld op 
https://www.theice.com/marketdata/reports/180, gegevens 11.00 uur). Bij gebrek aan 
toegang tot de rentevoeten gepubliceerd op 
https://www.theice.com/marketdata/reports/180, heeft de financiële instelling het 
recht zich te baseren op de ICE Swap-rentevoeten die via andere kanalen worden 
gepubliceerd. Hij bezorgt in dat geval aan het bestuur een schermafdruk die aantoont 
dat de gehanteerde rentevoeten op één moment op de juiste dag werden 
geraadpleegd.

http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Financien/Pages/typebestek%20leningen.aspx
http://www.vlofin.be/
https://www.theice.com/marketdata/reports/180
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• de EURIBOR rentevoeten (dagelijks afgebeeld op http://nl.euribor-rates.eu/actuele-
euribor-tarieven.asp). 

Voor de rentevoet op één jaar wordt gewerkt met de EURIBOR-noteringen.
Formule:       
Met:
I = Rentevoet die de twee leden van bovenstaande vergelijking gelijkstelt. Deze 

nominale rentevoet wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien 
de vierde decimaal begrepen is tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, 
terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 
5 en 9. In alle voorgaande bewerkingen wordt nooit afgerond.
 

K = Het initieel ontleende kapitaal of, bij herziening van de rente, het schuldsaldo op 
dat ogenblik.

n = Aantal periodes waarin de rentevoet i geldig is
 

t = Nummer van de periode (van 1 tot n)
 

CFt = De cashflows (kasstromen) van de betrokken periode t, berekend tegen de 
rentevoet i, waarbij:
voor t < n : CFt  =  terugbetaald kapitaal + intrest, op ogenblik t
voor t = n : CFt  =  terugbetaald kapitaal + intrest + schuldsaldo, op ogenblik t
 

dft = Actualisatie- of discontofactor voor de betrokken periode t gebaseerd op de 
rentetarieven ICE Swap Rate zero-coupon (van de overeenstemmende periode) 
voor de looptijden groter dan 1 jaar en op de naar basis 360/360 omgerekende 
EURIBOR-rentevoeten voor de looptijden kleiner dan of gelijk aan 1 jaar;
indien geen rentevoet voor een bepaalde periode bestaat, wordt die berekend via 
de Cubic-Spline interpolatiemethode.

 
Rentevoet van het krediet  = r  =  i  +  marge. Deze rentevoet heeft een 360/360-basis en 
wordt uitgedrukt met twee cijfers na de komma. 

De Cubic-Spline interpolatietechniek, de omzetting van ICE Swap rentevoeten naar zero-
coupon rentevoeten en de bepaling van de actualisatiefactoren gebeuren volgens de formules 
opgenomen in het elektronische rekenblad ‘Typecontract leningen 2017 - Rekenblad’ 
beschikbaar op 
http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Financien/Pages/typebestek%20leningen.aspx
en op http://www.vlofin.be.

De financiële instelling deelt de gefixeerde rentevoet r schriftelijk mee en dit binnen de vijf 
Belgische bankwerkdagen na de fixatie. Deze rentevoet blijft geldig tot de eerste 
herzieningsdatum van de rentevoet.
 
Consulteerbaarheid van de rentevoeten
Indien voor de toepassing van deze overeenkomst op een bepaald moment de ICE Swap- of 
EURIBOR-rentevoeten niet meer zouden beschikbaar zijn op de hierboven vermelde websites, 
dan bepalen het bestuur en de financiële instelling in onderling overleg en in de geest van 
de bepalingen van deze overeenkomst een andere, door beide partijen te controleren, manier 
om de basisrentevoeten te consulteren.

http://nl.euribor-rates.eu/actuele-euribor-tarieven.asp
http://nl.euribor-rates.eu/actuele-euribor-tarieven.asp
http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Financien/Pages/typebestek%20leningen.aspx
http://www.vlofin.be/
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Het bestuur heeft het recht om te allen tijde aan de financiële instelling het bewijs te vragen 
dat hij zich heeft gebaseerd op de correcte ICE Swap- en EURIBOR-rentevoeten zoals 
bepaald in dit contract.
 
4.2 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 6 maanden
 
De rentevoet van het krediet is de EURIBOR van de gekozen renteherzieningsperiodiciteit, 
aangepast met de door de financiële instelling geboden plus/min-marge uitgedrukt in 
basispunten.
De rentevoet wordt ‘spot’ vastgelegd op basis van de EURIBOR gepubliceerd op
http://nl.euribor-rates.eu/actuele-euribor-tarieven.asp.
 
De berekeningsbasis van de intrestbetalingen is actual/360.
 
Het bestuur kiest de renteherzieningsperiodiciteit uitgedrukt in maanden bij de bestelling van 
het krediet tussen 3 maand en 6 maand  en bij elke verlenging van het krediet. De geboden 
plus/min-marge blijft constant gedurende de hele looptijd en ongeacht een eventuele 
wijziging van de herzieningsperiodiciteit gedurende de looptijd.
 
Het bestuur heeft het recht om te allen tijde aan de financiële instelling het bewijs te vragen 
dat hij zich heeft gebaseerd op de correcte EURIBOR-rentevoeten zoals bepaald in dit 
contract.
 
Flooring
Indien de som van de nominale rentevoet en de aangeboden marge van de financiële 
instelling een negatief resultaat geeft, wordt de rente van het krediet (nominale rentevoet 
plus marge) verondersteld ‘0’ te zijn. 

5 RENTEVOETHERZIENING
5.1 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 1 jaar en meer
Bij de bestelling van het krediet en op de datum van elke rentevoetherziening kan het 
bestuur de renteherzieningsperiodiciteit kiezen, voor zover die is uitgedrukt in volledige jaren 
gaande van 1 tot en met 20 jaar en voor zover die periodiciteit ten hoogste gelijk is aan de 
resterende looptijd van het krediet. Daarbij blijft de aangeboden marge identiek. Uiterlijk tien 
Belgische bankwerkdagen vóór de datum van herziening wordt de financiële instelling 
schriftelijk door het bestuur op de hoogte gebracht van zijn voornemen tot wijziging.
De herzieningsperiode start vanaf de fixatie van de rentevoet.
 
Bij ontstentenis van een bericht tot wijziging van de herzieningsperiodiciteit blijft de 
bestaande herzieningsperiodiciteit van kracht.
Indien op de datum van de rentevoetherziening, bij ontstentenis van een bericht vanwege het 
bestuur tot wijziging van de herzieningsperiodiciteit, de resterende looptijd van het krediet 
kleiner is dan de lopende herzieningsperiodiciteit, dan wordt de nieuwe 
herzieningsperiodiciteit gelijkgesteld aan de resterende looptijd van het krediet.
 
5.2 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 6 maanden
Bij de bestelling van het krediet en op de datum van elke rentevoetherziening kan het 
bestuur een renteherzieningsperiodiciteit kiezen van 3 maanden of 6 maanden  voor zover 
die periodiciteit ten hoogste gelijk is aan de resterende looptijd van het krediet. Daarbij blijft 
de aangeboden marge identiek. Uiterlijk tien Belgische bankwerkdagen voor de datum van 

http://nl.euribor-rates.eu/actuele-euribor-tarieven.asp
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herziening wordt de financiële instelling schriftelijk door het bestuur op de hoogte gebracht 
van zijn voornemen tot wijziging.

• Voor kredieten met een renteherzieningsperiodiciteit van 3 maand: de eerste 
rentevoetherziening gebeurt op het einde van het trimester waarin het krediet werd 
besteld (31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december) en nadien telkens op het 
einde van het trimester, tenzij de rentevoetherzieningsperiodiciteit door het bestuur 
wordt aangepast.

• Voor kredieten met een renteherzieningsperiodiciteit van 6 maand: de eerste 
rentevoetherziening gebeurt op het einde van het semester waarin het krediet werd 
besteld (30 juni of 31 december) en nadien telkens op het einde van het semester, 
tenzij de rentevoetherzieningsperiodiciteit door het bestuur wordt aangepast.

 
De eerste herzieningsperiode start vanaf de fixatie van de rentevoet.
 
Bij ontstentenis van een bericht tot wijziging van de herzieningsperiodiciteit blijft de 
bestaande herzieningsperiodiciteit van kracht.
Indien op de datum van de rentevoetherziening, bij ontstentenis van een bericht vanwege het 
bestuur tot wijziging van de herzieningsperiodiciteit, de resterende looptijd van het krediet 
kleiner is dan de lopende herzieningsperiodiciteit, dan wordt de nieuwe 
herzieningsperiodiciteit gelijkgesteld aan de resterende looptijd van het krediet.

6 VERDWIJNEN VAN REFERENTIERENTEVOETEN
Wanneer door enige omstandigheid de gebruikte referentierentevoet(en) niet langer zou(den) 
worden gepubliceerd, zal (zullen) in onderling overleg en met akkoord van het bestuur de 
nieuwe referentierentevoet(en) worden bepaald. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangeboden 
marge ten opzichte van de nieuwe referentierentevoet(en) moet worden aangepast.
Wanneer beide partijen niet tot een akkoord komen, kan het bestuur, zonder 
verbrekingsvergoeding of andere kosten, het krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd 
terugbetalen.

7 BETALINGEN
 
De verschuldigde bedragen worden door de financiële instelling afgenomen van de 
zichtrekening die het bestuur bij hem aanhoudt, maar zonder dat die zichtrekening hierdoor 
een negatief saldo mag vertonen. Dit gebeurt volgens opgave van de verschuldigde bedragen 
op de in dit contract bepaalde vervaldagen/aanrekeningsdata.
Bij  gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen worden van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten aangerekend en dit gedurende de hele 
periode van niet-betaling. Deze verwijlinteresten zijn de wettelijke rentevoeten in 
handelstransacties zoals semestrieel  door de minister bevoegd voor Financiën gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad.
Als er verwijlintresten verschuldigd zijn, heeft de financiële instelling van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van veertig euro 
voor invorderingskosten.
Naast dit forfaitaire bedrag kan de financiële instelling voor deze overeenkomst aanspraak 
maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die ontstaan 
zijn door de laattijdige betaling.
 
7.1 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 1 jaar en meer
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Aflossingen:
De kapitaalaflossingen gebeuren  jaarlijks  met  progressieve tranches.
Elke kapitaaltranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in de vaste annuïteit. 
De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het jaar volgend op 
het jaar  waarin het krediet werd besteld. De volgende tranches volgen elkaar op met een 
tussentijd van één jaar.
 
Intrestbetalingen:
De intresten van het krediet worden  semestrieel aangerekend met valuta 30 juni en 31 
december. De berekeningsbasis van de te betalen intrest is 360/360 dagen. De betaling van 
de intresten gebeurt telkens na vervallen termijn.
Op de eerste vervaldag na de bestelling van het krediet worden alleen intresten betaald. De 
berekening van deze intresten gebeurt eveneens op basis 360/360.

7.2 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 6 maanden
 
Aflossingen:

• Voor kredieten met een renteherzieningsperiodiciteit van 3 maand:
De kapitaalaflossingen gebeuren trimestrieel met vaste tranches.
De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het trimester 
(31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december) volgend op het trimester waarin 
het krediet werd besteld. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd 
van één trimester.

• Voor kredieten met een renteherzieningsperiodiciteit van 6 maand:
De kapitaalaflossingen gebeuren semestrieel met vaste tranches.
De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het semester 
(30 juni of 31 december) volgend op het semester waarin het krediet werd besteld. 
De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één semester.

 
Intrestbetalingen:

• Voor kredieten met een rentevoetherzieningsperiodiciteit van 3 maand:
De intresten van het krediet worden trimestrieel aangerekend met valuta de laatste 
dag van elk trimester (31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december). De 
berekeningsbasis van de te betalen intresten is actual/360 dagen. De betaling van de 
intresten gebeurt telkens na vervallen termijn.

• Voor kredieten met een rentevoetherzieningsperiodiciteit van 6 maand:
De intresten van het krediet worden semestrieel aangerekend met valuta de laatste 
dag van elk semester (30 juni en 31 december). De berekeningsbasis van de te 
betalen intresten is actual/360 dagen. De betaling van de intresten gebeurt telkens 
na vervallen termijn.

8 VERVROEGDE TERUGBETALINGEN
8.1 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 1 jaar en meer
 
Bij vervroegde terugbetalingen is het bestuur in sommige gevallen een verbrekingsvergoeding 
verschuldigd.
                                                                                         
Het bestuur is de verbrekingsvergoeding verschuldigd wanneer het het krediet geheel of 
gedeeltelijk vervroegd terugbetaalt op een andere datum dan die van een 
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rentevoetherziening. Dit kan beschouwd worden als een eenzijdige opzegging van deze 
overeenkomst. De verbrekingsvergoeding is gelijk aan het reëel geleden financieel verlies.
Dit verlies moet als volgt berekend worden :
 n      

FinVerl =    å ( CF t x dft  ) -  LS      -      VL
 t = 1      
       
 
T = tijdstip van betaling van kapitaals -en intreststromen

 
N = aantal betalingen tot de volgende herziening of de eindvervaldag

 
LS = resterend schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling

 
CFt = cash flows (kasstromen) van de betrokken periode t, met:

voor t < n : CFt  =  terugbetaald kapitaal + intrest, op ogenblik t
voor t = n = datum herziening of eindvervaldag : CFt  =  schuldsaldo op ogenblik 
t +  de gelopen maar nog niet vervallen intresten op die datum, te rekenen vanaf 
de laatste intrestbetaling tot datum n
 

dft = actualisatie (-of disconto) factor voor de betrokken periode t gebaseerd op de 
rentetarieven ICE Swap zero-coupon (van de overeenstemmende periode) voor de
looptijden groter dan 1 jaar en op de naar basis 360/360 omgerekende EURIBOR-
rentevoeten voor de looptijden kleiner dan of gelijk aan 1 jaar;
indien geen rentevoet voor een bepaalde periode bestaat, wordt die berekend via 
de Cubic-Spline interpolatiemethode;
voor de bepaling van de referentierentevoeten en de berekeningsmethode van de 
intresten gelden de bepalingen van dit contract.
 
 

VL = verlopen intresten
 
De verlopen intresten tot op het ogenblik van verbreking worden berekend zoals bepaald in 
dit contract.
 
Het financieel verlies, zoals berekend in de hierboven beschreven formule, kan nooit kleiner 
zijn dan ‘0’.
 
Het bestuur is geen verbrekingsvergoeding verschuldigd wanneer het het krediet geheel of 
gedeeltelijk vervroegd terugbetaalt op de datum  van een rentevoetherziening, en dit op 
voorwaarde dat het bestuur dit met een aangetekende brief aan de financiële instelling 
meldt, uiterlijk één maand voor de herziening.
 
8.2 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 6 maanden
 
Vervroegde terugbetalingen van het geheel of een deel van het kredieten zijn alleen mogelijk 
op de datum van een rentevoetherziening, en dit op voorwaarde dat het bestuur dit met een 
aangetekende brief aan de financiële instelling meldt, uiterlijk één maand voor de herziening.
 
Het bestuur is bij vervroegde terugbetalingen geen verbrekingsvergoeding verschuldigd.
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9 WAARBORGEN VANWEGE HET BESTUUR
Notoriëteit.
Er mag door de inschrijver geen andere vorm van samenwerking gevraagd worden.

10 DIENSTVERLENING
De financiële instelling levert zonder bijkomende kosten voor het bestuur het volgende:

1. Elektronisch of op papier en per krediet een aflossingstabel die volledig past in het 
financiële systeem van het bestuur. Deze aflossingstabel bevat ten minste volgende 
gegevens:

• het identificatienummer
• de aanvangsdatum
• de einddatum
• het aanvangskapitaal
• de duur van het krediet
• het aantal tranches
• de periodiciteit van de tranches
• de rentevoet
• de periodiciteit van de intresten
• de datum van de volgende rentevoetherziening
• een tabel met, per resterend jaar:

-          de vervaldag van de kapitaaltranche
-          de te betalen kapitaaltranche
-          het saldo na de vervaldag
-          de vervaldag van de intresten
-          de te betalen intresten
Deze aflossingstabel moet geleverd worden binnen de 7 kalenderdagen na bestelling van het 
krediet.
 

1. Digitaal, voor de opmaak van het meerjarenplan, de aanpassingen aan het 
meerjarenplan, het budget en de budgetwijzigingen, een tabel met de door het 
bestuur bij de financiële instelling bestelde kredieten en de evolutie tot en met het 
einde van het jaar van het meerjarenplan zoals omschreven in de regelgeving. De 
tabel bevat voor elk van de jaren de resterende schuld op 1 januari, de nieuw door 
het bestuur op te nemen kredieten, de periodieke aflossingen, de niet-periodieke 
aflossingen en de intresten. De intresten worden zowel berekend op basis van de 
vandaag geldende rentevoet, als op basis van de door de financiële instelling 
verwachte rente-evolutie, rekening houdend met de voor de betrokken 
kredieten  geldende intrestherzieningsperiodiciteit.

2. Elektronisch of op papier:
• maandelijks: een opgave van het kredieten waarop een rentevoetherziening werd 

toegepast;
• op het einde van elk jaar, een vooruitzicht van het kredietlasten (aflossingen en 

intresten) van het volgend dienstjaar per vervaldag;
• uiterlijk tien dagen vooraf: een aangepast vooruitzicht van het kredietlasten op de 

eerstvolgende vervaldag (cf. bepaling in I.14);
• uiterlijk zeven dagen na de vervaldag: een gedetailleerde opgave van de werkelijk 

betaalde intresten en aflossingen.
 

1. Zodra het bestuur hierom verzoekt :
• de gegevens voor het geautomatiseerd boeken van intresten en aflossingen (coda)



 GR Zittingsverslag- 32

• de gegevens voor het geautomatiseerd bijhouden van het kredieteninventaris 
(maandelijks)

Deze gegevens moeten passen in het financiële systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in 
de reglementering, en moeten compatibel zijn met de software gebruikt door het bestuur. 
Indien het bestuur gedurende de uitvoering van deze overeenkomst beslist om over te 
schakelen naar nieuwe software, moet de financiële instelling in staat zijn de gevraagde 
gegevens via deze nieuwe vorm aan te leveren.
 

1. Uiterlijk op 31 januari elektronisch of op papier ten behoeve van de opmaak van de 
jaarrekening van het voorgaande jaar: een controletabel van het kredieten.  Deze 
tabel bevat per aard van kredieten:

• een detailoverzicht van de volledig afgeloste kredieten.
• een detailoverzicht van de lopende kredieten.
• een samenvatting van de twee detailoverzichten.

 
Elk detailoverzicht bevat minimaal :
het identificatienummer, het bedrag van het krediet, de resterende schuld, de voorziene 
tranche van het afgelopen dienstjaar, de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar, de 
voorziene tranche van het volgende dienstjaar, de aard van het krediet en de correctie van 
het krediet, zijnde het verschil tussen de som van de werkelijk terugbetaalde tranches 
gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches.
 

1. Onmiddellijk na de sluiting van deze overeenkomst:
de coördinaten (naam, telefoon- en faxnummer, e-mailadres) van een Nederlandstalig 
contactpersoon die voor de opvolging van het kredietenbeheer ter beschikking staat van het 
bestuur.
 
Wanneer de financiële instelling er niet in slaagt de hier vermelde dienstverlening te leveren, 
heeft het bestuur het recht zonder enige kosten het krediet vervroegd op te zeggen.

11 ANDERE KOSTEN
 
Naast de intresten tijdens de looptijd van het krediet, de eventuele verbrekingsvergoeding, de 
eventuele verwijlintresten en de eraan verbonden invorderingskosten worden geen andere 
kosten aangerekend.

8. Jaarrekening 2020 van de diverse kerkbesturen van Bree: gunstig advies.

SAMENVATTING

De relevante documenten, zijnde de jaarrekeningen 2020 van de kerkfabrieken O-L-V van het 
Heilig Hart Vostert, Sint-Martinus Beek, Sint-Trudo Opitter, Sint-Pieter Tongerlo en  Onze-Lieve-
Vrouw Gerdingen, zoals goedgekeurd door de kerkraden, worden voor advies voorgelegd aan 
de gemeenteraad. De jaarrekeningen 2020 werden door het centraal kerkbestuur Bree 
overgemaakt aan het stadsbestuur.

EXTRA VERMELDINGEN

Fractie Verjonging: Hoe ver staat het met het Kerkenplan en de verkoop van de kerken van 
Vostert en ’t Hasselt? Waarom praat het stadsbestuur niet met het kerkbestuur? Antwoord: Het 
Kerkenplan staat niet als agendapunt geagendeerd vandaag.

REGELGEVING
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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

Gelet op de wetgeving:

het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten in het bijzonder artikel 54 tot en met 56: vooraleer de jaarrekeningen van 
kerkbesturen aan de Gouverneur worden overgemaakt, is een advies van de gemeenteraad 
hierover noodzakelijk.
 
Gelet op de relevante documenten, zijnde: de jaarrekeningen 2020 van de kerkfabrieken O-L-
V van het Heilig Hart Vostert, Sint-Martinus Beek, Sint-Trudo Opitter, Sint-Pieter Tongerlo 
en  Onze-Lieve-Vrouw Gerdingen, zoals goedgekeurd door de kerkraden. De jaarrekeningen 
2020 werden door het centraal kerkbestuur Bree overgemaakt aan het stadsbestuur;  

STEMMING

Met 13 stemmen voor (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 
Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan Daniels, Mathieu Kenis, 
Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 10 onthoudingen (Lien Ceyssens, Jos 
Drykoningen, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse 
Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

BESLUIT: 

Art. 1: Gunstig advies te verlenen aan de jaarrekeningen 2020 van de kerkfabrieken O-L-V van 
het Heilig Hart Vostert, Sint-Martinus Beek, Sint-Trudo Opitter, Sint-Pieter Tongerlo en Onze-
Lieve-Vrouw Gerdingen.
 
Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:

• de gouverneur;
• de voorzitters van de kerkfabrieken O-L-V van het Heilig Hart Vostert, Sint-Michiel 

Bree, Sint-Martinus Beek, Sint-Trudo Opitter, Sint-Pieter Tongerlo en  Onze-Lieve-
Vrouw Gerdingen.

9. Jaarrekening 2020 van kerkfabriek Sint-Michiel Bree - gunstig advies met opmerking.

SAMENVATTING

Gunstig advies met opmerking te verlenen aan de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-
Michiel Bree.

REGELGEVING
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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

Gelet op de wetgeving:

het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten in het bijzonder artikel 54 tot en met 56: vooraleer de jaarrekeningen van 
kerkbesturen aan de Gouverneur worden overgemaakt, is een advies van de gemeenteraad 
hierover noodzakelijk.
 
Gelet op de relevante documenten, zijnde: de jaarrekeningen 2020 van de kerkfabriek Sint-
Michiel Bree, zoals goedgekeurd door de kerkraad. De jaarrekening 2020 werd door het centraal 
kerkbestuur Bree overgemaakt aan het stadsbestuur; 
 
Gelet op de nota dd. 23/07/2021, van de financieel directeur i.v.m. nazicht jaarrekening 2020 
van KF Sint-Michiel Bree, hij motiveert hierin waarom hij aan de gemeenteraad adviseert om 
deze jaarrekening gunstig te adviseren met opmerking;

STEMMING

Met 13 stemmen voor (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 
Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan Daniels, Mathieu Kenis, 
Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 10 onthoudingen (Lien Ceyssens, Jos 
Drykoningen, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse 
Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

BESLUIT: 

Art. 1: Gunstig advies met opmerking te verlenen aan de jaarrekening 2020 van de 
kerkfabriek Sint-Michiel Bree.
 
Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:

• de gouverneur;
• de voorzitter van de kerkfabriek Sint-Michiel Bree.

VERPLICHTE BIJLAGE
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10. Renteloze lening aan Koninklijke Breese Tennisclub - goedkeuring

SAMENVATTING

De overeenkomst in bijlage met betrekking tot een renteloze lening van stad Bree aan de 
Koninklijke Breese Tennisclub wordt goedgekeurd.
 
Renteloze lening
 
Tussen
het stadsbestuur van Bree, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbeth Van der Auwera, 
burgemeester en de  heer S. Goclon, algemeen directeur, hierna genoemd de stad, enerzijds,
en de vzw Koninklijke Breese Tennisclub, met zetel te 3960 Bree, Panhovenstraat 1, 
vertegenwoordigd door de heer Christel Hertogs, voorzitter van de tennisclub en …, secretaris 
van de tennisclub, hierna genoemd de tennisclub KBTC, anderzijds,
wordt overeengekomen wat volgt :
 
Artikel 1
Voor de realisatie van relighting van de tennisterreinen met LED-verlichting ontvangt de 
tennisclub KBTC een renteloze lening.
 
Artikel 2
Het project behelst de vernieuwing van de verlichting met milieu- en budgetvriendelijke LED-
verlichting.
 
Artikel 3
De renteloze lening zal dienstig zijn voor de financiering van de verniewuing van de 
terreinverlichting, zijnde ten bedrage van 10.000,00 euro
 
Eventuele meerkosten verbonden aan het project kunnen het vastgestelde bedrag van de 
renteloze lening niet beïnvloeden.
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Artikel 4
Het nominale bedrag van de renteloze lening wordt aan de tennisclub KBTC ter beschikking 
gesteld na goedkeuring van deze overeenkomst door de gemeenteraad en na voorlegging 
van afschrift van de contractuele documenten inzake de vernieuwing van de terreinverlichting.
 
Bij het beschikbaar stellen van de renteloze lening door de stad zal gelijktijdig een brief naar 
de tennisclub KBTC worden gezonden waarin enerzijds de uitgevoerde geldtransfer bevestigd 
wordt en anderzijds de voor de terugbetaling van de lening te volgen aflossingstabel wordt 
toegevoegd. Tevens zal door de stad voor iedere vervaldag van de renteloze lening een 
schrijven aan de tennisclub KBTC worden toegestuurd waarin het af te lossen bedrag, het 
nummer van de rekening bij de stad waarop dit bedrag dient overgeschreven te worden en 
de referte vermeld worden.
 
De toegekende lening mag slechts worden aangewend voor het realiseren van het project. De 
tussentijdse intresten die de tennisclub KBTC, mogen uitsluitend worden aangewend voor de 
financiering van het project.
 
Artikel 5
De voltooiingsdatum van het project wordt vastgesteld op 1 jaar na opneming van de lening. 
Na beëindiging van het project zal de tennisclub KBTC de gedetailleerde eindafrekening van 
de werken onverwijld aan de stad overmaken, teneinde de stad toe te staan het op basis 
van de reële kostprijs verantwoorde bedrag van de renteloze lening vast te stellen. De 
uiterlijk na 1 jaar volgens de bepalingen van artikel 3 niet verantwoorde of niet gerealiseerde 
aanwending van de lening dient de tennisclub KBTC onmiddellijk terug te storten aan de 
stad.
 
Artikel 6
De terugbetaling van de lening gebeurt in 10 gelijke schijven, vanaf de 1e van de maand van 
het jaar na de maand waarop de gelden werden ter beschikking gesteld en dit volgens 
bijgevoegde aflossingstabel (10 x 1.000 euro/jaar)
 
Bij ongewijzigd Vlaams subsidiëringsbeleid zal de tennisclub KBTC geen uitstel van betaling 
kunnen bekomen, noch kan van de vastgestelde terugbetalingsmodaliteiten afgeweken worden.
 
Artikel 7
De tennisclub KBTC verbindt zich de stad regelmatig te informeren over o.m. de planning, de 
vooruitgang en de voltooiing van de werken.
 
Artikel 8
De tennisclub KBTC verbindt zich ertoe om op aanvraag alle nuttige gegevens over de 
uitvoering van het project over te maken aan de stad. Daartoe zal de tennisclub KBTC een 
gedetailleerde boekhouding bijhouden van de uitgaven verbonden aan het project. de 
tennisclub KBTC zal de werkelijkheid van de uitgaven aantonen aan de hand van 
bewijskrachtige vorderingen aangevuld met bewijzen van betaling of andere bewijskrachtige 
gegevens.
 
Artikel 9
De tennisclub KBTC verleent aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad 
het recht om ter plaatse controle uit te voeren over de aanwending van de in deze 
overeenkomst toegekende renteloze lening.
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Artikel 10
De stad is in geen geval aansprakelijk voor schade aan personen of goederen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten in het kader van de uitvoering 
van deze overeenkomst.
De tennisclub KBTC vrijwaart de stad tegen elke vordering door derden tot schadevergoeding.
 
Artikel 11
De stad is in geen geval de werkgever van het personeel dat ten laste van de begroting van 
het project wordt aangeworven; de stad is bijgevolg in geen geval verantwoordelijk voor 
problemen die verband houden met de uitvoering van de overeenkomsten die de tennisclub 
KBTC in het kader van het project afsluit met derden.
 
Artikel 12
De tennisclub KBTC is gehouden tot onmiddellijke terugbetaling, d.w.z. binnen de veertien 
dagen, aan de stad van het nominale bedrag van de renteloze lening die in het kader van 
deze overeenkomst aan de tennisclub KBTC werd overgemaakt voor zover en in de mate dat 
de tennisclub KBTC de voorwaarden niet naleeft waaronder de renteloze lening werd 
verleend of de renteloze lening niet aanwendt voor de doeleinden zoals beschreven in deze 
overeenkomst, of indien de tennisclub KBTC de controle verhindert.
 
Artikel 13
Ingeval op enig ogenblik wordt vastgesteld dat het aan de tennisclub KBTC ter beschikking 
gestelde bedrag van de renteloze lening teveel bedraagt, als gevolg van andere oorzaken 
dan het niet naleven door de tennisclub KBTC van de voorwaarden of dan het aanwenden 
voor andere doeleinden dan in deze overeenkomst beschreven, is de tennisclub KBTC 
eveneens gehouden tot onmiddellijke terugbetaling van het teveel betaalde bedrag binnen de 
veertien dagen. Indien de tennisclub KBTC het in deze omstandigheden teveel ontvangen 
bedrag niet binnen de veertien dagen zal terugstorten zal vanaf de vijftiende dag een intrest 
worden gerekend aan een rente die gelijks is aan de renten die de Federale Overheid – 
dienst Financiën – aanrekent.
 
Artikel 14
De tennisclub KBTC verbindt zich ertoe in iedere publicatie, hetzij door haar geïnitieerd, hetzij 
in haar opdracht, met betrekking tot het project “Vernieuwing terreinverlichting”, te vermelden 
dat het met de steun van de stad wordt uitgevoerd.
 
Artikel 15
De partijen komen overeen dat het bedrag van deze renteloze lening dient gestort te worden 
op de zichtrekening nr.       -               -       van de tennisclub KBTC.
 
Artikel 16
Bij geschillen inzake de uitvoering van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van 
Tongeren bevoegd.
 
 
Opgemaakt te Bree,     
 
 
Namens het stadsbestuur                                            Namens de tennisclub 
KBTC
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Liesbeth Van der Auwera                                              Christel Hertogs,
Burgemeester                                                              Voorzitter
 
 
Stefan 
Goclon                                                                                   
          ,
Algemeen 
directeur                                                                  secretaris
 
Aflossingstabel:
 
 

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;
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VOORWERP EN MOTIVERING

Gelet op de financiële toestand van de stad Bree,
 
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 verzoek van de Koninklijke Breese Tennisclub tot het verkrijgen van een renteloze 
lening ter financiering van de vernieuwing van de terreinverlichting;
 
Gelet op de overeenkomst in bijlage van dit besluit, waarin de voorwaarden van deze renteloze 
lening worden gestipuleerd;
 
Gelet op het feit dat deze uitgave in het budget 2021 is opgenomen onder MJP 001050, met 
budgetcode 2021/2903009/DOM 1 /0740 Renteloze leningen aan sportverenigingen;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De overeenkomst in bijlage met betrekking tot een renteloze lening van stad Bree aan 
de Koninklijke Breese Tennisclub wordt goedgekeurd.
 
Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeuren de voorzitter van 
de tennisclub KBTC.
 
Art. 3: 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.

11. Verkoop van een nieuw opgerichte bedrijfsloods op en met de grond, gestaan en gelegen 
Industrieterrein Kanaal-Noord 1114 door AKZ BV aan LAGU BV, vestiging van een 
erfpachtrecht door LAGU BV aan Belfius Lease m.b.t. voormeld onroerend goed en 
onroerende leasing tussen Belfius Lease en Grondwerken Geerits NV  m.b.t. voormeld 
onroerend goed - goedkeuring

SAMENVATTING

Verkoop door AKZ BV aan de inmiddels opgerichte BV Lagu van een nieuw opgerichte 
bedrijfsloods op en met de grond, gestaan en gelegen te Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 
1114.

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;
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Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

VOORWERP EN MOTIVERING

Gelet op de e-mail van 7 juni 2021 en begeleidende brief van notarissen Berquin uit Brussel, 
inzake een leasingsdossier met betrekking tot een onroerend goed op IT Kanaal Noord, 
waarvoor de goedkeuring van de gemeenteraad wordt gevraagd : Stad BREE - eerste afdeling 
- een perceel grond met industriegebouw en alle verdere aanhorigheden gelegen 
Industrieterrein Kanaal-Noord 1114. De grond is bekend volgens titel en recent kadastraal 
uittreksel als  sectie A deel van nummers 378F P0000, 378G P0000 en 383D P0000 met een 
oppervlakte volgens meting van drieënvijftig are twaalf centiare (53a12ca),hierna genoemd het 
"Onroerend Goed";

OVERWEGING

Overwegende de voorgenomen leasingtransactie nl. de (her)financiering van het onroerend goed 
dat geleased zal worden door de besloten vennootschap Grondwerken Geerits NV in het kader 
van zijn beroepsactiviteiten;
 
Dat deze onroerende leasing als financieringsvorm gekenmerkt wordt door een zakelijk recht 
(in casu het erfpachtrecht) dat ten gunste van de leasingmaatschappij gevestigd wordt;
 
Dat Belfius Lease vervolgens tegen betaling van periodieke leasingvergoedingen de 
gebruiksrechten op het onroerend goed afstaat aan de Lessee ( te weten Grondwerken Geerits);
 
Dat de financiële instelling op deze manier middelen ter beschikking stelt van de ondernemers 
teneinde de economische activiteiten van de ondernemingen te ondersteunen;
 
Dat de onderneming de volgende bestemming wenst te geven aan het goed: 'stalling en 
onderhoud van machines voor grondwerken en opslag van grond';
 
Dat de gemeenteraad hier geen bezwaar tegen heeft;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1 : De gemeenteraad keurt goed:
1. Verkoop door AKZ BV (0880.094.361) aan de inmiddels opgerichte BV Lagu (0770.800.107) 
van een nieuw opgerichte bedrijfsloods op en met de grond, gestaan en gelegen te Bree, 
Industrieterrein Kanaal-Noord 1114, gekend volgens recent kadaster sectie A deel van nummers 
378F P0000, 378G P0000 en 383D P0000 met een oppervlakte volgens meting van drieënvijftig 
are twaalf centiare (53a12ca), zijnde lot 3 van een verdelingsplan opgemaakt door landmeter-
expert Leo Rutten te Bree op 02/11/2020.
2. Het verlenen van een recht van erfpacht voor een duur van 27 jaar verlengbaar tot 99 jaar, 
door Lagu BV aan Belfius Lease op het onroerend goed.
3. Het sluiten van een onroerende leasingovereenkomst met een duurtijd van 15 jaar tussen 
Belfius Lease en Grondwerken Geerits NV.
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4. Erkenning door de gemeente, en dit voor de ganse duurtijd van het erfpachtrecht en/of 
opstalrecht, van de zakelijke rechten van Belfius Lease op het volledige terrein en gebouw 
zoals hierboven vermeld.
5. Uitdrukkelijke erkenning dat de socio-economische verplichtingen uitsluitend onder de 
verantwoordelijkheid van de Lessee blijven vallen.
6. Terugkooprecht van de gemeente en "remarketing" van het Onroerend Goed: in geval dat 
de onroerende leasingovereenkomst zou kunnen worden verbroken of het Onroerend Goed niet 
meer gebruikt zou worden, zal de bank, als Lessor het Onroerend Goed op de markt brengen 
(voor verkoop of verhuur), waarbij vanzelfsprekend de "bijzondere voorwaarden" opgenomen in 
de titel zullen overgenomen/gerespecteerd worden. De gemeente gaat akkoord dat de Lessor 
betreffende het Onroerend Goed hiervoor de nodige schikkingen en maatregelen kan treffen, 
en dat het terugkooprecht of desgevallend het voorkooprecht en of lichten aankoopoptie 
van/door de gemeente pas kan uitgeoefend worden na een periode (de “remarketingperiode”) 
van één jaar, en mits in acht name van de bepalingen zoals voorzien in artikel 32 van het 
Decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012.
De waarde van terugkoop van de opstallen zal worden vastgesteld door een expert schatter 
aangeduid zoals voorzien in Art. 29 §1 van het Decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012. 
Indien de Lessee zoals in voorgaande paragraaf vermeld in gebreke blijft zal de bank, als 
Lessor, het Onroerend Goed kunnen aanbieden aan andere partijen. De eventuele nieuwe 
huurder(s)/gebruiker(s) zullen ter goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd. De 
gemeente zal haar goedkeuring alleen voor billijke motieven kunnen weigeren.
 
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.

12. Jeugdlokaal Opitter: openbare verkoop - principiële goedkeuring

SAMENVATTING

De opstart van het dossier tot openbare verkoop van het jeugdlokaal in Opitter (grond + 
opstal) wordt goedgekeurd. 

EXTRA VERMELDINGEN

Er wordt een opmeting en schattingsverslag aangevraagd bij Landmeters & Vastgoedexperten, 
Stationswal 28 te Bree. Notaris Myriam Fransman krijgt de opdracht om deze openbare verkoop 
voor te bereiden, het kohier van de openbare verkoop zal aan de gemeenteraad ter definitieve 
goedkeuring worden voorgelegd alvorens de openbare verkoop zal worden opgestart via Biddit.
Fractie verjonging: Dit gebouw is inderdaad versleten. Verhuist het jeugdhuis naar een nieuwe 
locatie aan de Zandberg? Antwoord: Ja, met de opbrengst van de verkoop wordt daar op 
termijn dan een nieuw jeugdhuis gebouwd.
Fractie VCD: Men had lokaalproblemen van verenigingen eerder moeten inschatten en 
aanpakken. Er zijn nog verenigingen die op zoek zijn naar een lokaal. We kunnen dit gebouw 
daar dan beter voor laten staan. Antwoord: Een werkgroep is al langer bezig om hiervoor een 
oplossing uit te werken. Bv. voor ’t Kietelt, onze harmonies, Gerdak…

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;
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Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

OVERWEGING

Overwegende dat het jeugdlokaal in Opitter verouderd is, het ligt bovendien in de nieuwe 
woonverkaveling/woongebied Dreelveld en er is interesse om dit bouwperceel aan te kopen en 
na sloop te bebouwen met als bestemming ‘wonen’;
 
Gelet op de kadastrale gegevens, het is een deel uit volgend kadastraal perceel: KADASTRAAL 
GEKEND: Bree, 5e afdeling, Opitter, sectie A, 524/R2 Bouwgrond 29a 92ca. Het perceel 
‘jeugdhuis’ zijnde: deel van nr. 524/R2 is ± 05a 46ca.
 
Overwegende dat het de bedoeling is om een nieuw jeugdlokaal in Opitter te realiseren ter 
hoogte van de voetbalsite aan de Zandbergstraat/Opstraat;

STEMMING

Met 22 stemmen voor (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 
Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, 
Jos Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, 
Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo 
Leenders), 1 onthouding (Rik Hertogs)

BESLUIT: 

Art. 1: De opstart van het dossier tot openbare verkoop van het jeugdlokaal in Opitter (grond 
+ opstal) wordt goedgekeurd.
 
Art. 2: Er wordt een opmeting en schattingsverslag aangevraagd bij Landmeters & 
Vastgoedexperten, Stationswal 28 te Bree.
 
Art. 3: Notaris Myriam Fransman krijgt de opdracht om deze openbare verkoop voor te bereiden, 
het kohier van de openbare verkoop zal aan de gemeenteraad ter definitieve goedkeuring 
worden voorgelegd alvorens de openbare verkoop zal worden opgestart via Biddit.
 
Art.4: De opdracht te geven aan de Afdeling Ruimte om een ereloonovereenkomst voor te 
bereiden, ter latere goedkeuring door de gemeenteraad, waarin in overleg met de 
jeugdvereniging(en) het programma van eisen wordt opgenomen tot aanstelling van een 
architect voor de realisatie van een nieuwbouw jeugdlokaal ter hoogte van de voetbalsite in 
Opitter (binnen het BPA) ter hoogte van de Opstraat/Zandbergstraat.
 
Art. 5: 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.

13. Kennisgeving van het besluit van het college van burgemeester en schepenen ter 
verlenging van de huurovereenkomst t.b.v. voetbalclub K. Opitter FC

VERPLICHTE BIJLAGE
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14. Gemeentelijk rooilijnplan 'Gerkenberg' - definitieve vaststelling

SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het rooilijnplan 'Gerkenberg' dd. 18/11/2019 definitief vast, zoals 
opgesteld door landmeter-expert Leo Rutten. De gemeenteraad keurt de overdracht van de 
loten 1 t/m 6 van dit rooilijnplan naar het openbaar domein goed.

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;
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Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019, in werking sinds 1 
september 2019;

VOORWERP EN MOTIVERING

Overwegende dat o.w.v. de verkeersveiligheid binnen de ommuurde, voormalige kloostersite van 
de Gerkenberg de overdracht van de wegenis naar het openbaar domein noodzakelijk is opdat 
de wegcode van toepassing kan zijn; dat daarvoor de vaststelling van een rooilijnplan 
'Gerkenberg' noodzakelijk is;

OVERWEGING

Overwegende dat het ontwerp rooilijnplan 'Gerkenberg' dd. 18/11/2019, opgesteld door 
landmeter-expert Leo Rutten, namens Landmeters- en Vastgoedexperten BVBA, Stationswal 28, 
3960 Bree, werd opgemaakt in samenspraak met alle actoren binnen de ommuurde, voormalige 
kloostersite van de Gerkenberg;
 
Overwegende dat de gemeenteraad het ontwerp rooilijnplan 'Gerkenberg' dd. 18/11/2019 op 
07/06/2021 voorlopig heeft vastgesteld;
 
Overwegende dat het openbaar onderzoek cfr. de bepalingen van art. 17 van het Decreet 
houdende de gemeentewegen werd gevoerd van 12/07/2021 t/m 10/08/2021, waarbij geen 
bezwaarschriften werden ingediend;
 
Overwegende dat het ontwerp rooilijnplan voor advies werd overgemaakt aan de deputatie; dat 
de administratie van het provinciebestuur per E-mail dd. 09/07/2021 heeft laten weten dat 
het dossier niet voorgelegd wordt aan de deputatie aangezien wegens de wijziging in de 
wetgeving rond gemeentewegen, de deputatie geen beslissingsbevoegdheid heeft terzake en 
wegens te hoge dossierlast, binnen hun bestuur enkel nog adviesdossiers geagendeerd worden 
die relevant zijn voor (het behoud van) de trage mobiliteit. De aanleg van de ontsluitingswegen 
van de site Gerkenberg vallen hier niet onder. De wegen worden niet verplaatst noch opgeheven;
 
Overwegende dat het ontwerp rooilijnplan voor advies verder werd overgemaakt aan het 
departement Omgeving van de Vlaamse overheid, aan De Lijn en aan de beheerder van de 
gewestweg waarop de rooilijnen aantakken; dat er door deze instanties geen advies werd 
uitgebracht; en dat het departement Omgeving van de Vlaamse overheid per E-mail dd. 
05/08/2021 heeft laten weten dat zij geen bemerkingen hebben;
 
Overwegende dat de loten 1 t/m 6 van het rooilijnplan 'Gerkenberg' dd. 18/11/2019 eigendom 
zijn van de stad Bree; en dat deze dienen te worden overgedragen naar het openbaar domein;

Overwegende dat lot 2 in overleg met de erfpachthouder uit de erfpacht wordt gehaald; dat 
daarvoor de akte inzake het verlenen van erfpacht dd. 27 april 2006 t.v.v. VZW Welzijnscampus 
Gerkenberg wordt aangepast i.f.v. de overdracht van lot 2 naar het openbaar domein;

Overwegende dat lot 3 in overleg met de erfpachthouder uit de erfpacht wordt gehaald; dat 
daarvoor de akte inzake het verlenen van erfpacht dd. 27 april 2006 t.v.v. VZW Koninklijk 
Instituut Onze Lieve Vrouw Ter Engelen wordt aangepast i.f.v. de overdracht van lot 3 naar het 
openbaar domein, en de overdracht van het restant van de erfpacht naar VZW Covida;
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STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De gemeenteraad stelt het rooilijnplan 'Gerkenberg' dd. 18/11/2019 definitief vast, zoals 
opgesteld door landmeter-expert Leo Rutten, namens Landmeters- en Vastgoedexperten BVBA, 
Stationswal 28, 3960 Bree;
 
Art. 2: De gemeenteraad keurt de overdracht van de loten 1 t/m 6 van dit rooilijnplan naar 
het openbaar domein goed;
 
Art. 3: 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.

VERPLICHTE BIJLAGE

15. Akte inzake het verlenen van erfpacht dd. 27 april 2006 t.v.v. VZW Welzijnscampus 
Gerkenberg aanpassing onroerend goed: gedeeltelijke overdracht naar openbaar domein - 
goedkeuring.

SAMENVATTING

De authentieke akte inzake het verlenen van erfpacht dd. 27 april 2006 t.v.v. VZW 
Welzijnscampus Gerkenberg wordt aangepast in die zin dat de omschrijving van het 
desbetreffende onroerend goed  de overdracht van het voormelde lot 2 naar het openbaar 
domein zal vermelden. 

REGELGEVING
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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

Overwegende dat omwille van de verkeersveiligheid binnen de ommuurde, voormalige 
kloostersite van de Gerkenberg, de overdracht van de wegenis aldaar naar het openbaar 
domein noodzakelijk is opdat de wegcode toepassing zou kunnen vinden;
 
Dat hiervoor heden tevens een rooilijnplan 'Gerkenberg' wordt vastgesteld, opgesteld door 
Landmeter-expert Leo Rutten dd. 18 november 2019;
 
Overwegende dat de authentieke akte inzake het verlenen van erfpacht dd. 27 april 2006 
t.v.v. de VZW Welzijnscampus Gerkenberg aan voormelde ontwikkelingen dient te worden 
aangepast;
 
Dat het gedeelte van het perceel, aangeduid als lot 2 op het opmetingsplan van Landmeter-
expert dhr. Leo Rutten dd. 30 november 2019 (gevormd door de letters Z - H1 - G1 - F1), 
uit de oorspronkelijke erfpacht dient te worden gehaald en zal worden overgedragen naar 
het openbaar domein; 
 
Dat voormeld plan zal worden gehecht aan de nieuw gewijzigde erfpachtakte om er 
onlosmakelijk deel van uit te maken;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1. De authentieke akte inzake het verlenen van erfpacht dd. 27 april 2006 t.v.v. VZW 
Welzijnscampus Gerkenberg wordt aangepast in die zin dat de omschrijving van het 
desbetreffende onroerend goed  de overdracht van het voormelde lot 2 naar het openbaar 
domein zal vermelden.
 
Art. 2. Het opmetingsplan van Landmeter-expert dhr. Leo Rutten dd. 30 november 2019, dat 
deel uitmaakt van deze beslissing zal aan de aangepaste authentieke akte worden gehecht 
om er onlosmakelijk deel van uit te maken.
 
Art. 3. De burgemeester wordt aangesteld om de gewijzigde authentieke akte te verlijden.
 
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.

VERPLICHTE BIJLAGE
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16. Akte inzake het verlenen van erfpacht dd. 27 april 2006 t.v.v. VZW Koninklijk Instituut 
Onze Lieve Vrouw Ter Engelen overdracht naar VZW Covida + aanpassing onroerend 
goed: gedeeltelijke overdracht naar openbaar domein - goedkeuring.

SAMENVATTING

De authentieke akte inzake het verlenen van erfpacht dd. 27 april 2006 t.v.v. VZW Koninklijk 
Instituut Onze Lieve Vrouw Ter Engelen dient te worden aangepast, waarbij enerzijds de 
naams- en adreswijziging van de begunstigde wordt aangepast naar Koninklijk 
Ondersteuningscentrum Ter Engelen – Tevona, met werknaam: Covida met maatschappelijke 
zetel te 3600 Genk, Campus Portavida, Welzijnscampus 5, bus 31 en anderzijds de 
omschrijving van het desbetreffende onroerend goed  de overdracht van het voormelde lot 3 
naar het openbaar domein zal vermelden. 

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
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Overwegende dat de algemene vergadering van de VZW Koninklijk Instituut Onze Lieve Vrouw 
Ter Engelen op 26 juni 2018 heeft besloten om haar statuten te wijzigen waardoor zij 
voortaan als naam draagt: Koninklijk Ondersteuningscentrum Ter Engelen – Tevona, met 
werknaam: Covida;
 
Dat het bestuursorgaan van Koninklijk Ondersteuningscentrum Ter Engelen – Tevona, met 
werknaam: Covida op 23 maart 2021 heeft besloten om de maatschappelijke zetel van de 
vereniging Covida in het gewest Vlaanderen vast te stellen te 3600 Genk, Campus Portavida, 
Welzijnscampus 5, bus 31;
 
Overwegende dat omwille van de verkeersveiligheid binnen de ommuurde, voormalige 
kloostersite van de Gerkenberg, de overdracht van de wegenis aldaar naar het openbaar 
domein noodzakelijk is opdat de wegcode toepassing zou kunnen vinden;
 
Dat hiervoor heden tevens een rooilijnplan 'Gerkenberg' wordt vastgesteld, opgesteld door 
Landmeter-expert Leo Rutten dd. 18 november 2019;
 
Overwegende dat de authentieke akte inzake het verlenen van erfpacht dd. 27 april 2006 
t.v.v. VZW Koninklijk Instituut Onze Lieve Vrouw Ter Engelen aan voormelde ontwikkelingen 
dient te worden aangepast;
 
Dat het gedeelte van het perceel, aangeduid als lot 3 op het opmetingsplan van Landmeter-
expert dhr. Leo Rutten dd. 30 november 2019 (gevormd door de letters Z - I1 - Q - U), uit 
de oorspronkelijke erfpacht dient te worden gehaald en zal worden overgedragen naar het 
openbaar domein; 
 
Dat voormeld plan zal worden gehecht aan de nieuw gewijzigde erfpachtakte om er 
onlosmakelijk deel van uit te maken;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1. De authentieke akte inzake het verlenen van erfpacht dd. 27 april 2006 t.v.v. VZW 
Koninklijk Instituut Onze Lieve Vrouw Ter Engelen dient te worden aangepast, waarbij 
enerzijds de naams- en adreswijziging van de begunstigde wordt aangepast naar Koninklijk 
Ondersteuningscentrum Ter Engelen – Tevona, met werknaam: Covida met maatschappelijke 
zetel te 3600 Genk, Campus Portavida, Welzijnscampus 5, bus 31 en anderzijds de 
omschrijving van het desbetreffende onroerend goed  de overdracht van het voormelde lot 3 
naar het openbaar domein zal vermelden.
 
Art. 2. Het opmetingsplan van Landmeter-expert dhr. Leo Rutten dd. 30 november 2019, dat 
deel uitmaakt van deze beslissing zal aan de aangepaste authentieke akte worden gehecht 
om er onlosmakelijk deel van uit te maken.
 
Art. 3. De burgemeester wordt aangesteld om de gewijzigde authentieke akte te verlijden.
 
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.

VERPLICHTE BIJLAGE
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17. Doorverkoop van een bebouwd goed KMO-grond gelegen te Bree (Bedrijfsweg) door 
Heidevink-Bree NV aan de coöperatieve vennootschap "'T LANDHUYS" - goedkeuring.

SAMENVATTING

De doorverkoop van een bebouwd goed KMO-grond gelegen te Bree Bedrijfsweg 17D door 
Heidevink-Bree NV aan de coöperatieve vennootschap "'T LANDHUYS" met maatschappelijke 
zetel te Bocholt, Weerterweg 103, wordt goedgekeurd mits vermelding van de bijzondere 
voorwaarden, zoals voorzien in de ontwerpakte zoals gehecht aan dit besluit.

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;

VOORWERP EN MOTIVERING

Gelet op het schrijven van notaris Cynthia Van Aenrode, Notaris met standplaats te Genk, 
Mosselerlaan 135 bus 1 met de vraag goedkeuring te verlenen inzake de doorverkoop van 
volgende eigendom, gelegen te Bree  thans in eigendom van de Heidevink - Bree NV met 
zetel te Bree, Bedrijfsweg 1A BTW BE 0441.561.222:
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- In een bedrijfsgebouw op en met grond, gestaan en gelegen volgens kadaster Bedrijfsweg 
19, en in feite Bedrijfsweg 17, gekend volgens recent kadaster Bree, 1e afdeling, Sectie C, 
nummer 333/Z/25/P0000, zo en gelijk het voorkomt en afgebeeld is als zijnde lot één (1) 
op een verdelingsplan opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Leo Rutten te Bree op 28 
april 2021: Kavel IV: de KMO-unit vier (4), gelegen achteraan gezien van de Bedrijfsweg met 
een oppervlakte intra muros van 633,49m²;
 
- Gelet op de ontwerp akte voor deze verkoop, zoals gehecht aan dit besluit, waarin het 
kettingbeding m.b.t. de bijzondere voorwaarden over de doorverkoop van het betrokken goed 
opgenomen zijn is;

OVERWEGING

Overwegende dat er in de oorspronkelijke verkoopsovereenkomst dd. 08.12.1964, bij de 
verkoop van de percelen grond door de stad Bree aan het toenmalige 
textielveredelingsindustrie Swinkels NV, bijzondere voorwaarden werden opgelegd, o.a. inzake 
doorverkoop en het uitoefenen van het recht van terugkoop;
 
Dat deze werden overgenomen in de akte van aankoop dd. 21.09.2015;
 
Overwegende dat er voor een ander gedeelte van het onroerend goed in de 
verkoopovereenkomst dd. 18.03.1974 tevens bijzondere voorwaarden werden opgelegd inzake 
doorverkoop en het uitoefenen van het recht van terugkoop;
 
Dat deze voorwaarden later ook werden overgenomen in de akte van aankoop dd. 
12.07.2005;
 
Overwegende dat het gepast voorkomt om deze bijzondere voorwaarden opnieuw op te 
leggen;
 
Dat de ontwerpakte zoals die in bijlage van dat besluit wordt gevoegd, voorziet in de 
overname van de bijzondere voorwaarden;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De doorverkoop van een bebouwd goed KMO-grond gelegen te Bree Bedrijfsweg 17D 
(deel van perceel 1ste afd sie C nr 333/Z25) door Heidevink-Bree NV aan de coöperatieve 
vennootschap "'T LANDHUYS" met maatschappelijke zetel te Bocholt, Weerterweg 103 (BTW 
BE0440.610.226), wordt goedgekeurd mits vermelding van de bijzondere voorwaarden, zoals 
voorzien in de ontwerpakte;
 
Art. 2: Dit besluit over te maken aan notaris Cynthia Van Aenrode, 3600 Genk, Mosselerlaan 
135 bus 1.
 
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.



 GR Zittingsverslag- 67

18. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap 
Integratie en Inburgering naar Stad Bree - goedkeuring

SAMENVATTING

Goedkeuring van het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van 
het Agentschap Integratie en Inburgering naar Stad Bree i.h.k.v. de proeftuinen van de vierde 
pijler van het inburgeringstraject, m.n. sociale netwerking en participatie

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

Overwegende de deelname van Welzijnsregio aan een proeftuinproject rond sociale netwerken 
en activering, i.h.k.v. het inburgeringstraject van nieuwkomers, waaruit de noodzaak vloeit tot 
gegevensuitwisseling tussen het Agentschap Integratie en Inburgering en Stad Bree;
 
Overwegende het positieve advies van de functionaris voor gegevensbescherming van Stad 
Bree van 22 juli 2021 met betrekking tot een ontwerp van dit protocol;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De Raad keurt het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens 
van het Agentschap Integratie en Inburgering naar Stad 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.

VERPLICHTE BIJLAGE
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19. Schrijven van Provincie Limburg,  Directie Ondernemen, Landbouw en Platteland d.d. 
21/04/2021, inzake Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland, PDPO 
III, goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2020 - Goedkeuring

SAMENVATTING

De provincie Limburg is ertoe gehouden om jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag van de 
Interlokale Vereniging  Plaatselijke Groep Kempen en Maasland ter goedkeuring voor te leggen 
aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de 
provincie Limburg

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;
 
Gelet op de volgende doelstelling, actieplan en actie van het provinciaal beleid 2020-2025:

• beleidsdoelstelling BD000002 'Limburg goed om te leven en te werken'
• actieplan AP00008 'Ontwikkelen van een weerbaar platteland'
• actie AC000050 'Inzetten op een belevingsvol platteland'

Gelet op het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 ingediend door de Interlokale Vereniging 
Plaatselijke Groep Kempen en Maasland;
 
Gelet op de artikelen 22 en 24 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de 
Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland op grond waarvan de provincie 
Limburg als eerstverantwoordelijke partner ertoe gehouden is om jaarlijks binnen de 6 maanden 
na afsluiting van het voorgaande boekjaar, de jaarrekening van de Interlokale 
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Vereniging  Plaatselijke Groep Kempen en Maasland ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie 
Limburg;
 
Gelet op artikel 25 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale 
Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland, waarin bepaald staat dat het jaarverslag 
samen met de rekening aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de 
provincieraad van de provincie Limburg ter goedkeuring moet worden voorgelegd;
 
Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke 
Groep Kempen en Maasland worden goedgekeurd. 
 
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.

20. Goedkeuring van de toetreding van de stad Bree tot de Interlokale vereniging Handhaving 
RO MIDLIM

SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de toetreding van Bree tot de Interlokale vereniging Handhaving RO 
MIDLIM goed onder de volgende voorwaarden:

Een verdeelsleutel op basis van de inwonersaantallen van Bree en Kinrooi van respectievelijk 
57% en 43% voor de verdeling van de loonkost van de verbalisant RO.

EXTRA VERMELDINGEN

Fractie Verjonging: We gaan ons onthouden omdat we een visie en cohesie missen. Inhoudelijk 
zijn we wel akkoord, maar kan dit niet beter in een groter geheel van een fusie aangepakt 
worden? Hoe is de verhouding tussen dossiers die strafrechtelijk en bestuursrechtelijk worden 
opgevolgd?
 
Antwoord: Eigenlijk gebeurt er nu weinig met betrekking tot handhaving. Soms worden 
overtreders er wel aangetekend op gewezen, vaak na een klacht. Het parket seponeert omdat 
de lokale besturen deze verantwoordelijkheid dragen. We gaan echter geen heksenjacht 
organiseren.
 
Fractie VCD: Het stadsbestuur moet minstens antwoorden op aangetekende brieven of e-
mails.  Blijkbaar weet men daar soms zelfs niets van en gebeurt daar niets mee. Recent nog. 
Dat kan  niet.

REGELGEVING

De gemeenteraad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
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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;
 
Gelet op het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019, in werking sinds 1 
september 2019;

VOORWERP EN MOTIVERING

Gelet op de start van de werking van de Interlokale Vereniging Handhaving RO MIDLIM op 
01-01-2017. Tot op heden maken de gemeenten Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal en 
Houthalen-Helchteren deel uit van het IGS;
 
Gelet op de kandidatuur van de gemeenten Bree en Kinrooi dd. 22-01-2021 om toe te treden 
tot deze Interlokale vereniging Handhaving RO Midlim en de principiële goedkeuring tot 
toetreding van het college van burgemeester en schepenen van 5-07-2021 (Bree) en van 12-
07-2021 (Kinrooi);
 
Gelet op het gunstig advies dd. 31/05/2021 van de stuurgroep (dagelijks bestuur) onder de 
volgende voorwaarden:
1. de verhoging van de prestatiebreuk van de handhavingscoördinator RO van 20% naar 30%;
2. de meerkost hiervan op jaarbasis gering is;
3. verdere digitalisatie wordt doorgevoerd en een efficiëntere software handhaving RO 
(Remmicom) zo snel mogelijk wordt geïmplementeerd;
4. een strenge selectie/screening aangaande de aan te werven bouwtoezichter (verbalisant RO);
5. het akkoord van burgemeester Wim Dries van de trekkersgemeente van de samenwerking 
Genk;
 
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van burgemeester Wim Dries dd. 23-04-2021, mits 
vervulling van dezelfde voorwaarden én gezien Bree én Kinrooi in dezelfde toekomstige nieuwe 
gerechtelijk-juridische zone liggen als Genk;
 
Gelet op de formele en unanieme goedkeuring dd. 25-06-2021 van het Beheerscomité van de 
Interlokale vereniging Handhaving RO Midlim tot toetreding van beide gemeenten Bree en 
Kinrooi, onder de hoger vermelde voorwaarden, gezien het akkoord van burgemeester Dries en 
gezien aan voorwaarde 2 werd voldaan (een beperkte verhoging op jaarbasis van slechts 7 à 
8% van de bijdrage in de loonkost voor de coördinator voor de huidige leden);

OVERWEGING

Overwegende dat aan het college van burgemeester en schepenen van Bree en Kinrooi wordt 
gevraagd om de effectieve toetreding tot deze Interlokale vereniging te formaliseren in een 
besluit schepencollege en gemeenteraad; en dat er tevens afspraken gemaakt dienen te worden 
over de verdeling van de kosten tussen Bree en Kinrooi;
 
Overwegende dat trekkersgemeente Genk de aanwervingsprocedure voor 1 VTE verbalisant RO 
op niveau Cv zal opstarten en als werkgever zal fungeren, naar analogie van de andere 3 
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verbalisanten RO van de IGS; en dat eveneens de aankoopprocedure zal worden opgestart 
voor een dienstwagen;
 
Overwegende dat de gemaakte kosten integraal na elk trimester gefactureerd zullen worden 
voor wat betreft de loonkosten (30%) van de coördinator en de werkingskosten volgens de 
volgende, goedgekeurde verdeelsleutel aan de 6 deelnemende lidgemeenten buiten Genk:
GEMEENTE                                                                   %
Houthalen-Helchteren 31,16%
Oudsbergen 24,09%
As 8,41%
Zutendaal 7,42%
Bree 16,49%
Kinrooi 12,44%
 
Overwegende dat voor wat betreft de loonkost van de verbalisant RO, de opstartkost en de 
afschrijvingskost dienstwagen rechtstreeks aan Bree en Kinrooi wordt gefactureerd volgens een 
verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners van beide gemeenten, m.n. respectievelijke 57% 
(16.000 inw.) en 43% (12.000 inw.);
 
Overwegende dat dit qua tijdsbesteding overeenkomt (voor een werkweek van 38u) met 21u30 
voor Bree en 16u30 voor Kinrooi, en dus quasi 3 werkdagen voor Bree en 2 werkdagen voor 
Kinrooi;
 
Overwegende de overeenkomst betreffende de Interlokale Vereniging Handhaving RO MIDLIM in 
bijlage, waar onderhavig gemeenteraadsbesluit als addendum deel van zal uitmaken;

STEMMING

Met 14 stemmen voor (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 
Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan Daniels, Jos 
Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 9 
onthoudingen (Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

BESLUIT: 

Art. 1: De gemeenteraad keurt de toetreding van Bree tot de Interlokale vereniging Handhaving 
RO MIDLIM goed onder de volgende voorwaarden:
Een verdeelsleutel op basis van de inwonersaantallen van Bree en Kinrooi van respectievelijk 
57% en 43% voor de verdeling van de loonkost van de verbalisant RO, de opstartkost en de 
afschrijvingskost dienstwagen tussen Bree en Kinrooi. Dit komt qua tijdsbesteding overeen (voor 
een werkweek van 38u) met 21u30 voor Bree en 16u30 voor Kinrooi, en dus quasi 3 werkdagen 
voor Bree en 2 werkdagen voor Kinrooi.
De volgende verdeelsleutel voor wat betreft de loonkosten (30%) van de coördinator en de 
werkingskosten:
GEMEENTE                                                                   %
Houthalen-Helchteren 31,16%
Oudsbergen 24,09%
As 8,41%
Zutendaal 7,42%
Bree 16,49%
Kinrooi 12,44%
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Art. 2: In toepassing van artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22-12-2017 wordt 
de beknopte beschrijving van dit besluit opgenomen in de overzichtslijst die op de 
webtoepassing van de gemeente wordt bekendgemaakt en wordt de toezichthoudende overheid 
van die bekendmaking op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet 
Lokaal Bestuur.

VERPLICHTE BIJLAGE
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21. Interlokale vereniging Handhaving RO MIDLIM - aanstelling afgevaardigden beheerscomité

SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de volgende aanstellingen in het beheerscomité van de Interlokale 
vereniging Handhaving RO MIDLIM goed:
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• Liesbeth Van der Auwera, burgemeester, stemgerechtigd lid;
• Mario Knippenberg, eerste schepen, schepen RO, plaatsvervangend stemgerechtigd lid;
• Stefan Goclon, algemeen directeur, niet-stemgerechtigd lid;
• Sven Meermans, afdelingshoofd Ruimte, niet-stemgerechtigd lid;
• Tom Brusten, diensthoofd Omgeving, niet-stemgerechtigd lid;

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;
 
Gelet op het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019, in werking sinds 1 
september 2019;
 
Gelet op artikel 34 van het decreet lokaal bestuur,  houdende de geheime stemming;

VOORWERP EN MOTIVERING

Gelet op het besluit van toetreding van de stad Bree tot de Interlokale vereniging Handhaving 
RO MIDLIM van heden 06-09-2021;
 
Gelet op artikel 5 van de overeenkomst tot oprichting van de Interlokale vereniging Handhaving 
RO MIDLIM betreffende de samenstelling van het beheerscomité, de benoeming en ontslagen 
van de beheerders en de werking van de organisatie;

OVERWEGING

Overwegende dat het beheerscomité van de Interlokale vereniging is samengesteld uit één 
stemgerechtigd lid per gemeente, bij voorkeur de schepen belast met het beleidsdomein 
ruimtelijke ordening. Elke gemeente duidt eveneens een plaatsvervanger aan. Het comité wordt 
uitgebreid met niet-stemgerechtigde leden, zijnde één gemeentelijke deskundige per gemeente. 
Zij adviseren het beheerscomité;
 
Overwegende de kandidatuur van:
- Liesbeth Van der Auwera, burgemeester, stemgerechtigd lid;
- Mario Knippenberg, eerste schepen, schepen RO, plaatsvervangend stemgerechtigd lid;
- Stefan Goclon, algemeen directeur, niet-stemgerechtigd lid;
- Sven Meermans, afdelingshoofd Ruimte, niet-stemgerechtigd lid;
- Tom Brusten, diensthoofd Omgeving, niet-stemgerechtigd lid;

STEMMING

Met 14 stemmen voor (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 
Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan Daniels, Jos 
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Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 9 
onthoudingen (Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

BESLUIT: 

Art. 1: De gemeenteraad keurt de volgende aanstellingen in het beheerscomité van de 
Interlokale vereniging Handhaving RO MIDLIM goed:
- Liesbeth Van der Auwera, burgemeester, stemgerechtigd lid;
- Mario Knippenberg, eerste schepen, schepen RO, plaatsvervangend stemgerechtigd lid;
- Stefan Goclon, algemeen directeur, niet-stemgerechtigd lid;
- Sven Meermans, afdelingshoofd Ruimte, niet-stemgerechtigd lid;
- Tom Brusten, diensthoofd Omgeving, niet-stemgerechtigd lid;
 
Art. 2: Een eensluidend afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan genoemde vereniging 
en de afgevaardigden.
 
Art. 3: In toepassing van artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22-12-2017 wordt 
de beknopte beschrijving van dit besluit opgenomen in de overzichtslijst die op de 
webtoepassing van de gemeente wordt bekendgemaakt en wordt de toezichthoudende overheid 
van die bekendmaking op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet 
Lokaal Bestuur.

22. Fusie van de 4 vzw's Lager onderwijs Bree: overdracht erfpachtrechten aan de nieuwe 
rechtspersoon - goedkeuring

SAMENVATTING

Volgende zakelijke rechten worden op het ogenblik van de fusie, voorzien in december 2021, 
overgedragen aan de v.z.w. Schoolbestuur Katholieke Basisscholen Bree, Grauwe Torenwal 16, 
3960 Bree die tezelfdertijd van naam zal veranderen naar v.z.w. De Kubus, Grauwe Torenwal 
16, 3960 Bree.

• Erfpachtovereenkomst d.d. 5/3/2012, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
28/02/2012, ten behoeve van v.z.w. Katholiek Basisonderwijs Beek-Bree, Jef 
Vanhoofstraat 3.

• Erfpachtovereenkomst d.d. 15/6/2015, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
02/02/2015 en 04/05/2015, ten behoeve van v.z.w. Vrij Katholiek Basisonderwijs De 
Wissel Opitter, Opitterkiezel 211 en het addendum d.d. 6/4/2016 (gemeenteraad 
7/3/2016).

• Erfpachtovereenkomst d.d. 18/9/2003 ten behoeve van v.z.w. Katholiek Basisonderwijs 
Tongerlo-Bree, Bosstraat 27.

• Erfpachtovereenkomst d.d. 16/7/2002, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
26/6/2002, ten behoeve van v.z.w. Vrij Katholiek Basisonderwijs Opitter, Pater 
Neyenslaan 2 (toenmalig adres/zetel) en het addendum d.d. 28/11/2002 
(gemeenteraad 27/11/2002)

• Erfpachtovereenkomst d.d. 03/05/2012, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
28/02/2012, ten behoeve van Schoolkomité Katholieke Lagere Scholen Bree, Grauwe 
Torenwal 16.

REGELGEVING

De gemeenteraad;
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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 brief d.d. 23/03/2021 van de heer Jos Geussens, KUBUS Bree, waarin hij per 
15/12/2021 de fusie van 4 v.z.w.’s lager onderwijs in Bree aankondigt;

OVERWEGING

Overwegende de noodzaak om dan bestaande zakelijke rechten en leningen vanwege de stad 
Bree aan lagere scholen over te dragen naar de verkrijgende vennootschap v.z.w. 
Schoolbestuur Katholieke Basisscholen Bree, Grauwe Torenwal 16, 3960 Bree met 
ondernemingsnummer 0408.599.632. op het ogenblik dat de fusie per notariële akte voor het 
ambt van notaris Bart Van Der Meersch in Bree een feit wordt;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: volgende zakelijke rechten worden op het ogenblik van de fusie, voorzien in december 
2021, overgedragen aan de v.z.w. Schoolbestuur Katholieke Basisscholen Bree, Grauwe 
Torenwal 16, 3960 Bree die tezelfdertijd van naam zal veranderen naar v.z.w. De Kubus, 
Grauwe Torenwal 16, 3960 Bree.

• Erfpachtovereenkomst d.d. 5/3/2012, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
28/02/2012, ten behoeve van v.z.w. Katholiek Basisonderwijs Beek-Bree, Jef 
Vanhoofstraat 3.

•  Erfpachtovereenkomst d.d. 15/6/2015, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
02/02/2015 en 04/05/2015, ten behoeve van v.z.w. Vrij Katholiek Basisonderwijs De 
Wissel Opitter, Opitterkiezel 211 en het addendum d.d. 6/4/2016 (gemeenteraad 
7/3/2016).

• Erfpachtovereenkomst d.d. 18/9/2003 ten behoeve van v.z.w. Katholiek Basisonderwijs 
Tongerlo-Bree, Bosstraat 27.

• Erfpachtovereenkomst d.d. 16/7/2002, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
26/6/2002, ten behoeve van v.z.w. Vrij Katholiek Basisonderwijs Opitter, Pater 
Neyenslaan 2 (toenmalig adres/zetel) en het addendum d.d. 28/11/2002 
(gemeenteraad 27/11/2002)

• Erfpachtovereenkomst d.d. 03/05/2012, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
28/02/2012, ten behoeve van Schoolkomité Katholieke Lagere Scholen Bree, Grauwe 
Torenwal 16.

 
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.

23. Fusie van lagere scholen te Bree - goedkeuring overdracht renteloze leningen

SAMENVATTING
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Volgende renteloze leningen worden op het ogenblik van de fusie, voorzien in december 
2021, overgedragen aan de v.z.w. Schoolbestuur Katholieke Basisscholen Bree, Grauwe 
Torenwal 16, 3960 Bree die tezelfdertijd van naam zal veranderen naar v.z.w. De Kubus, 
Grauwe Torenwal 16, 3960 Bree.

• renteloze lening ad 100.000,- euro, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
02/09/2013, ten behoeve van vzw KLS, Grauwe Torenwal 16 voor de bouw van de 
nieuwe school.

• renteloze lening ad 100.000,- euro, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
04/07/2016, ten behoeve van vzw VKBO "De Wissel", Opitterkiezel 240A, voor de 
uitbreiding van de infrastructuur met 4 klaslokalen.

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 brief d.d. 23/03/2021 van de heer Jos Geussens, KUBUS Bree, waarin hij per 
15/12/2021 de fusie van 4 v.z.w.’s lager onderwijs in Bree aankondigt;

OVERWEGING

Overwegende de noodzaak om dan bestaande toegestande renteloze leningen dienen 
overgedragen aan de nieuwe fusie-entiteit, zijnde de verkrijgende vennootschap v.z.w. 
Schoolbestuur Katholieke Basisscholen Bree, Grauwe Torenwal 16, 3960 Bree met 
ondernemingsnummer 0408.599.632. op het ogenblik dat de fusie per notariële akte voor het 
ambt van notaris Bart Van Der Meersch in Bree een feit wordt;
 
Overwegende dat door ons bestuur op 02/09/2013 een renteloze lening van 100.000 euro 
werd toegekend aan vzw KLS, Grauwe Torenwal 16 voor de bouw van de nieuwe school;
 
Overwegende dat door ons bestuur op 04/07/2016 een renteloze lening van 100.000 euro 
werd toegekend aan vzw VKBO "De Wissel", Opitterkiezel 240A, voor de uitbreiding van de 
infrastructuur met 4 klaslokalen;

FINANCIËLE IMPACT

Gezien het een overdracht van bestaande renteloze leningen betreft, is de financiële impact 
voor ons bestuur nihil;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: volgende renteloze leningen worden op het ogenblik van de fusie, voorzien in 
december 2021, overgedragen aan de v.z.w. Schoolbestuur Katholieke Basisscholen Bree, 
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Grauwe Torenwal 16, 3960 Bree die tezelfdertijd van naam zal veranderen naar v.z.w. De 
Kubus, Grauwe Torenwal 16, 3960 Bree.

• renteloze lening ad 100.000,- euro, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
02/09/2013, ten behoeve van vzw KLS, Grauwe Torenwal 16 voor de bouw van de 
nieuwe school.

• renteloze lening ad 100.000,- euro, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
04/07/2016, ten behoeve van vzw VKBO "De Wissel", Opitterkiezel 240A, voor de 
uitbreiding van de infrastructuur met 4 klaslokalen.

 
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.

24. Samenwerkingsovereenkomst Stad Bree - Scholengroep KOSM - goedkeuring.

SAMENVATTING

De samenwerkingsovereenkomst Sui Generis tussen de Stad Bree en de scholengroep KOSM 
in functie van het bouwen van nieuwe sportinfrastructuur aan de scholencampus goed te 
keuren ter ondertekening door partijen

REGELGEVING

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 Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies;
 
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;
 
Gelet op het besluit d.d. 07/06/2021 van deze gemeenteraad : Ontwikkeling sportzone 
Sportlaan en scholencampussite Rode Kruislaan – vaststelling van de plaatsingsprocedure en 
de voorwaarden van de overheidsopdracht voor diensten- prefinanciering, advies en 
trajectbegeleiding bij één of meerdere gebiedsontwikkelingsproject(en) van de stad Bree 
(Projectbureau).

OVERWEGING

Overwegende de gemeenschappelijke nood aan nieuwe sportinfrastructuur die door beide 
instanties (Stad Bree en scholengroep KOSM) zo efficiënt en duurzaam mogelijk gebruikt kan 
worden. Deze sportinfrastructuur zal gebouwd worden op de site van het voormalige 
ziekenhuis, deels gesloopt en nog deels te slopen;
 
Overwegende de resultaten van het masterplan sport waarin de noden en behoeften mbt 
sportinfrastructuur uitgebreid in kaart werden gebracht;
 
Overwegende dat de nieuwe sportaccommodatie als volgt zal worden ingedeeld:
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• Sporthal 2.490m² + lunchruimte, bergruimte, technische ruimte 800m² + ruimte 
centrale diensten 800m²

• Atletiekpiste met kleed- en bergruimte, omgevingswerken
• Parking 6.500m²

 
Overwegende de aanzienlijke financiële optimalisatie die door een samenwerking 
bewerkstelligd kan worden waarbij KOSM een renteloze lening van 5 miljoen euro aan de 
stad Bree verschaft, looptijd 23 jaren vanaf 1/1/2024 en waarbij men rekent op een 
jaarlijkse huursubsidie via AGIOn;
 
Overwegende dat het de intentie van partijen is om dit dossier in te dienen bij AGIOn, tot 
het bekomen van een huursubsidie en tevens tot het bekomen van 
nieuwbouw/infrastructuursubsidies bij Sport Vlaanderen;
 
Overwegende het belang om een samenwerking van deze omvang en inhoud in een 
rechtsgeldig en duidelijk kader te gieten;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De samenwerkingsovereenkomst Sui Generis in bijlage, tussen de Stad Bree en de 
scholengroep KOSM in functie van het bouwen van nieuwe sportinfrastructuur aan de 
scholencampus goed te keuren ter ondertekening door partijen. 
 
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.

VERPLICHTE BIJLAGE

 
Structuur -
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SUI GENERIS. 3
Artikel 1 :  Definities. 5
Artikel 2: Doel en draagwijdte van de samenwerking tussen Partijen. 9
Artikel 2.1.: Doel van de samenwerking. 9
Artikel 2.2.: Draagwijdte van de samenwerking. 10
Artikel 3: Mogelijke scenario’s en de daaraan gekoppelde gevolgen. 11
Artikel 3.1.: Scenario 1. 11
Artikel 3.2.: Opschortende voorwaarden om over te schakelen naar een volgende fase 12
Artikel 3.3.: Scenario 2. 14
Artikel 4: De Stuurgroep. 15
Artikel 4.1.: Oprichting van de Stuurgroep. 15
Artikel 4.2.: Samenstelling van de Stuurgroep. 16
Artikel 4.3.: Vergaderingen van de Stuurgroep. 16
Artikel 4.4.: Bevoegdheden van de Stuurgroep. 17
Artikel 4.5.: Huishoudelijk reglement van de Stuurgroep. 18
Artikel 5: De verschillende fases. 18
Artikel 5.1.: De Initiatiefase. 19
Artikel 5.2.: De Planningsfase. 20
Artikel 5.2.1.: Prefinanciering middels een geldleningsovereenkomst 21
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Artikel 5.2.2.: De toekenning van een onverdeeld erfpachtrecht aan KOSM en de  STAD 
BREE   22
Artikel 5.2.2.1.: De vergoeding te betalen door de STAD BREE en KOSM... 22
Artikel 5.2.2.2.: Duur van de erfpacht 23
Artikel 5.2.3.: Toekennen van een zakelijk recht aan KOSM... 23
Artikel 5.2.3.1.: De vergoeding te betalen door KOSM aan de STAD BREE.. 23
Artikel 5.2.3.2.: Duur van het zakelijk recht 24
Artikel 5.3.: De Ontwerpfase. 24
Artikel 5.3.1.: Tussenkomst in de studie- en bouwkosten voor wat betreft de  aanleg van de 
Atletiekpiste en de Parking. 25
Artikel 5.4.: De Bouwfase. 26
Artikel 5.5.: De Gebruiksfase. 27
Artikel 5.5.1.: Algemeen. 27
5.5.2.:  Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Multi-inzetbaar gebruik van de Globale 
Sportinfrastructuur 28
Artikel 5.5.2.1.: Service-  en exploitatiekosten tijdens de Gebruiksfase. 28
Artikel 5.5.2.2.:  Water, gas, elektriciteit/energie, internet, telefonie  tijdens de 
Gebruiksfase  28
Artikel 5.5.2.3.: Onderhoud, herstellingen en verfraaiingswerken tijdens de Gebruiksfase  28
Artikel 5.5.2.4.:  Verzekeringen tijdens de Gebruiksfase. 29
Artikel 5.5.2.5.:  Belastingen en taksen tijdens de Gebruiksfase 29
Artikel 5.5.2.6.: Huishoudelijk reglement tijdens de Gebruiksfase. 29
Artikel 5.5.3.: Specifieke bepalingen voor de door de STAD BREE op te richten Sporthal 30
Artikel 5.5.3.1.: De verplichting tot het sluiten van een Huurovereenkomst in hoofde van beide 
Partijen voor aanvang van  de Gebruiksfase Sporthal Sub 1. 30
Artikel 5.5.3.1.1.: Huurprijs tijdens de Gebruiksfase Sporthal Sub 1. 30
Artikel 5.5.3.2.: De verplichting tot het sluiten van een Gebruiksovereenkomst Sporthal  in 
hoofde van beide Partijen voor aanvang Gebruiksfase Sporthal Sub 1. 31
Artikel 5.5.3.2.1.: De vergoeding te betalen door de STAD BREE aan KOSM... 32
Artikel 5.5.3.3: De verplichting tot het sluiten van een Gebruiksovereenkomst Sporthal  in 
hoofde van beide Partijen voor aanvang  Gebruiksfase Sporthal Sub 2. 32
Artikel 5.5.4.: Specifieke bepalingen voor de door KOSM op te richten Atletiekpiste en 
Parking  33
Artikel 5.5.4.1: De verplichting tot het sluiten van overeenkomsten tot vestiging van een 
zakelijk recht in hoofde van beide Partijen. 33
Artikel 5.5.4.2: De verplichting tot het sluiten van een Gebruiksovereenkomst Atletiekpiste en 
een Gebruiksovereenkomst Parking in hoofde van beide Partijen. 33
Artikel 6: Gewijzigde omstandigheden/overmacht 34
Artikel 7:  Geschillen. 34
Artikel 7.1.: Minnelijke regeling. 34
Artikel 7.2.: Gerechtelijke regeling. 35
Artikel 8: Contractuele tekortkomingen in hoofde van een Partij 35
Artikel 9: Beëindigingsregeling – Wijzen van beëindiging. 35
Artikel 10: Algemene slotbepalingen. 36

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SUI GENERIS

TUSSEN:
             
ENERZIJDS:                 DE STAD BREE, met bestuurszetel te 3960 BREE, Vrijthof 10, 
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0207.471.617.
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Hierbij vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen voor wie 
optreedt mevrouw Liesbeth Van der Auwera in haar hoedanigheid van burgemeester en de 
heer Stefan Goclon in zijn hoedanigheid van algemeen directeur.
 
E-mail: centralebalie@bree.be
 
                                    Hierna “STAD BREE ” genoemd.
 
 
ANDERZIJDS:              De VZW KATHOLIEK ONDERWIJS SINT-MICHIEL BOCHOLT - BREE – 
PEER (KOSM) met maatschappelijke zetel te 3960 BREE, Sint-Jacobstraat 12,  ingeschreven in 
de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0472.042.085.
 
Hierbij overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer Jaak 
Donné en haar secretaris de heer Paul Hompes.
 
E-mail: Jaak@donnenet.be en paul@hompes.be  
 
                                    Hierna “KOSM” genoemd,
                                   
                                    Elk afzonderlijk een “Partij” genoemd, dan wel 
gezamenlijk  de “Partijen”.
 
 
WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:
 
1. De STAD BREE  heeft de ambitie om ter hoogte van de Rode Kruislaan (in de nabijheid 
van de middelbare scholen van Bree) een grootschalige gebiedsontwikkeling te realiseren, die 
onder meer is gericht op de realisatie van nieuwe sportinfrastructuur, en waarbij wordt 
beoogd om ook KOSM te betrekken.
 
2. KOSM is een scholengroep en heeft tot statutaire doelstelling, met uitsluiting van enig 
winstoogmerk, het inrichten en bevorderen van het katholiek onderwijs en opvoeding in 
overeenstemming met de christelijke leer. Hiertoe streeft zij de schoolse, sociale, 
godsdienstige, culturele, wetenschappelijke en sportieve vorming na, in het kader en volgens 
de richtlijnen van het katholiek onderwijs en volgens de eigen pedagogische methode. Tevens 
heeft KOSM tot statutair doel het in stand houden en verder uitbouwen van een internaat 
alsook het coördineren en begeleiden van de verschillende instellingen die onder haar 
bestuur vallen.
 
3. Binnen het kader van de onderwijsorganisatie maakt vandaag een groot aantal leerlingen 
die onderwijs volgen aan een van de KOSM-scholen de verplaatsing naar de bestaande 
stedelijke sportinfrastructuur, ter hoogte van de Sportlaan in Bree. Om dit zonder te veel 
tijdsverlies te doen, nemen de leerlingen daarvoor de bus. Dit is niet langer wenselijk. 
Bovendien is de bestaande stedelijke sportinfrastructuur aan de Sportlaan verouderd, en aan 
renovatie of zelfs nieuwbouw toe. Ook de bestaande atletiekpiste is verouderd en aan 
vernieuwing toe.
 
4. Partijen hebben de ambitie om nieuwe sportinfrastructuur, meer in het bijzonder een 
nieuwe sporthal en atletiekpiste eveneens voorzien van omgevingswerken, te realiseren en in 

mailto:centralebalie@bree.be
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gebruik te nemen om tegemoet te komen aan de toekomstige noden inzake moderne 
sportinfrastructuur voor de ontplooiing en inrichting van sportieve en culturele activiteiten. De 
realisatie van deze nieuwe sportinfrastructuur zou deel uitmaken van de grootschalige 
gebiedsontwikkeling die de STAD BREE beoogt te realiseren ter hoogte van de Rode 
Kruislaan.
 
5. Binnen de beoogde gebiedsontwikkeling heeft de STAD BREE de ambitie om een deel van 
de nieuwe sportinfrastructuur aan te leggen, meer in het bijzonder een nieuwe sporthal met 
omgevingswerken om tegemoet te komen aan de toekomstige noden inzake moderne 
sportinfrastructuur voor de ontplooiing en inrichting van de sportieve en culturele activiteiten 
voor haar inwoners, haar verenigingen en haar bezoekers (de “Sporthal”).
 
6. Daarnaast wenst KOSM binnen de beoogde gebiedsontwikkeling, en als onderdeel van de 
nieuwe sportinfrastructuur, een  nieuwe atletiekpiste met kleedruimte, berging en 
omgevingswerken aan te leggen om tegemoet te komen aan de toekomstige noden inzake 
moderne sportinfrastructuur voor de ontplooiing en inrichting van de sportieve en culturele 
activiteiten voor haar leerlingen (de “Atletiekpiste”). Om tegemoet te komen aan de 
toenemende verkeersstroom op de site is de aanleg van een bijkomende parking eveneens 
noodzakelijk (de “Parking”). Daarbij is het de intentie om de Atletiekpiste en de Parking 
buiten de schooluren, en in afspraak met de STAD BREE, open te stellen voor de inwoners 
van Bree, de sportverenigingen en eventuele bezoekers. De STAD BREE zal om die reden ook 
tussenkomen in de studie- en bouwkosten van de Atletiekpiste en de Parking voor het niet-
gesubsidieerde gedeelte.
 
7. Partijen onderschrijven dat de Sporthal bij voorkeur wordt gebouwd op de scholencampus 
van Bree, ter hoogte van de Rode Kruislaan, m.n. op de plaats waar momenteel nog een 
restant aanwezig is van het voormalig ziekenhuis. Vernoemde gronden zijn thans kadastraal 
gekend onder het nummer [Bree, 1ste afdeling, sectie B, nr. 971 X]. Voor wat de Atletiekpiste 
betreft, geven Partijen de voorkeur aan de realisatie op gronden onder kadastrale nummers 
[Bree, 1ste afdeling, sectie B, nr. 950, 952 B, 953 A, 956 B, 956 E, 987 A, 967 A, 986 A en 
989 A]. Voor wat de Parking betreft, geven Partijen de voorkeur aan de realisatie op gronden 
gekend onder het kadastrale nummer [Bree, 1ste afdeling, sectie B, nr. 971 X].
 
8.  Voor de realisatie van de Sporthal, de Parking  en de Atletiekpiste (samen ook de 
“Globale Sportinfrastructuur” genoemd) kan in principe gebruik worden gemaakt van AGIOn 
(huur)subsidies overeenkomstig de modaliteiten voorzien in deze overeenkomst. De STAD 
BREE zal tussenkomen voor het niet-gesubsidieerde gedeelte alsook voor de onderhouds- en 
gebruikskosten.
 
9. Partijen hebben dan ook de bedoeling dat de op te richten Globale Sportinfrastructuur 
kan worden gebruikt door zowel de STAD BREE als KOSM. Dit gebruik wordt ook ‘gedeeld’ of 
‘multi-inzetbaar’ gebruik genoemd. Op grond van deze overeenkomst sluiten Partijen daartoe 
de vereiste gebruiks- en/of huurovereenkomsten. De nog te sluiten gebruiks- en 
huurovereenkomsten vormen aldus uitvoeringsovereenkomsten van onderhavige overeenkomst.
 
10. Voor de realisatie van de Sporthal zal KOSM de studie- en bouwkosten ten voordele van 
de STAD BREE prefinancieren middels een renteloze lening volgens de modaliteiten bepaald 
in onderhavige overeenkomst.
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11. Partijen wensen hun samenwerking vorm te geven in 5 verschillende fases, zijnde de 
Initiatiefase, de Planningsfase, de Ontwerpfase, de Bouwfase en de Gebruiksfase, zoals deze 
hiernavolgend worden omschreven.
 
12. Met het oog op de realisatie van de Globale Sportinfrastructuur sluiten Partijen aldus 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst, waarin zij de bepalingen, voorwaarden en afspraken 
evenals de samenwerking naar aanleiding van het doorlopen van de Initiatiefase, de 
Planningsfase, de Ontwerpfase, de Bouwfase en de Gebruiksfase vastleggen (de 
“Overeenkomst”).
 
 
WAARNA WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
 

Artikel 1 :  Definities
 
AGIOn of ook wel Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs: het extern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid opgericht bij decreet van 7 mei 2004. Het Agentschap 
voor Infrastructuur in het Onderwijs, AGIOn, beslist over de toekenning van de huursubsidie 
voor de Sporthal, de subsidie voor de aanleg van de Atletiekpiste en de subsidie voor de 
aanleg van de Parking, desgevallend met inbegrip van de Omgevingswerken, al naargelang;
 
Atletiekpiste: de door KOSM aan te leggen atletiekpiste van 6 tot 8 banen met bergruimte en 
kleedruimte, inlcusief Omgevingswerken;
 
Bodemsaneringswetgeving: wetgeving die betrekking heeft op de sanering van de bodem en 
die op dat ogenblik van toepassing is, o.a. het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de 
bodemsanering en de bodembescherming en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 
december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 
bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO);
 
Bouwfase: de fase zoals beschreven in artikel 5.4. van deze Overeenkomst, die volgt op de 
Ontwerpfase, waarin, na een akkoord tussen Partijen over het ontwerp van de Globale 
Sportinfrastructuur, het opmaken van de nodige plannen en het verkrijgen van de Definitief 
Uitvoerbare Omgevingsvergunning, de Globale Sportinfrastructuur zal worden gerealiseerd 
door één of meerdere nog aan te stellen private aannemer(s)/ontwikkelaar(s);
 
Definitief Uitvoerbare Omgevingsvergunning: een of meerdere verkregen 
omgevingsvergunningen die dienstig zijn voor de realisatie van de Globale Sportinfrastructuur. 
Dit betekent dat tegen de vergunningsbeslissingen ofwel geen administratief of jurisdictioneel 
beroep werd ingesteld binnen de voorziene beroepstermijnen bij de bevoegde overheid of het 
bevoegde rechtscollege, ofwel dat het ingestelde administratieve of jurisdictionele beroep 
werd verworpen;
 
Derden: iedereen behalve de STAD BREE en KOSM;
 
Gebruiksfase: de Gebruiksfase Atletiekpiste en/of de Gebruiksfase Parking en/of de 
Gebruiksfase Sporthal;
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Gebruiksfase Atletiekpiste: de fase zoals beschreven in artikel 5.5 van deze Overeenkomst, 
die volgt op de Bouwfase, waarin na de voorlopige oplevering Partijen gedeeld gebruik zullen 
maken van de Atletiekpiste, zoals nader omschreven in deze Overeenkomst;
 
Gebruiksfase Parking: de fase zoals beschreven in artikel 5.5 van deze Overeenkomst, die 
volgt op de Bouwfase, waarin na de voorlopige oplevering Partijen gedeeld gebruik 
zullen  maken van de Parking, zoals nader omschreven in deze Overeenkomst;
 
Gebruiksfase Sporthal: de Gebruiksfase Sporthal Sub 1 en de Gebruiksfase Sporthal Sub 
2  zoals beschreven in artikel 5.5 van deze Overeenkomst, die volgt op de Bouwfase, waarin 
na de voorlopige oplevering Partijen gedeeld gebruik zullen maken van de Sporthal, zoals 
nader omschreven in deze Overeenkomst;
 
Gebruiksfase Sporthal Sub 1: een eerste periode van 18 jaar waarin KOSM de  Sporthal niet 
exclusief zal huren van de STAD BREE:
 
Gebruiksfase Sporthal Sub 2: een tweede periode van 12 jaar waarin KOSM de Sporthal niet 
exclusief zal gebruiken;
 
Gebruiksovereenkomst Atletiekpiste: de overeenkomst die Partijen sluiten met betrekking tot 
het (gedeeld) gebruik van de Atletiekpiste door zowel de STAD BREE als KOSM, en dit voor 
een duurtijd van 30 jaar, zoals nader omschreven in deze Overeenkomst;
 
Gebruiksovereenkomst Parking: de overeenkomst die Partijen sluiten met betrekking tot het 
(gedeeld) gebruik van de Parking door zowel de STAD BREE als KOSM, en dit voor een 
duurtijd van 30 jaar, zoals nader omschreven in deze Overeenkomst;
 
Gebruiksovereenkomsten Sporthal: de overeenkomsten die Partijen sluiten met betrekking tot 
het (gedeeld) gebruik van de Sporthal door zowel de STAD BREE als KOSM, en dit voor een 
duurtijd van in totaal 30 jaar, zoals nader omschreven in deze Overeenkomst;
 
Globale Sportinfrastructuur of Project: De infrastructuur die Partijen beogen te realiseren, 
bestaande uit de Sporthal, de Parking en de Atletiekpiste, binnen het Projectgebied 
Atletiekpiste, Projectgebied Parking en Projectgebied Sporthal.
 
Huurovereenkomst: de huurovereenkomst die zal worden gesloten tussen Partijen vóór 
aanvang van de Gebruiksfase Sporthal Sub 1 , zoals nader omschreven in deze 
Overeenkomst;
 
Huursubsidie: de subsidie die door AGIOn kan worden toegekend om een schoolgebouw te 
huren overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling voor 
huursubsidies voor schoolinfrastructuur d.d. 4 mei 2016 en die door KOSM zal worden 
aangevraagd met het oog op de huur van de Sporthal;
 
Initiatiefase: de fase zoals beschreven in artikel 5.1. van deze Overeenkomst, die aanvang 
neemt bij de ondertekening van deze Overeenkomst en waarin door Partijen de nodige 
voorbereidende handelingen zullen worden gesteld om vervolgens tot een planning van het 
Project te komen, om navolgend tot een ontwerp en realisatie van de Globale 
Sportinfrastructuur te kunnen overgaan;
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Multi-inzetbaar: het meervoudig gebruik van de Sporthal, de Parking  en de Atletiekpiste, op 
grond waarvan de Partijen en verschillende gebruikers één of meerdere ruimtes afwisselend 
of samen gebruiken;
 
Ontwerpfase: de fase zoals beschreven in artikel 5.3 van deze Overeenkomst, die aanvang 
neemt na de aanstelling van een studiebureau/ architectenbureau en waarin een uitvoerbaar 
architecturaal ontwerp zal worden opgesteld op basis van de tussen Partijen overeengekomen 
Outputspecificaties;
 
Omgevingswerken: de werken die noodzakelijk dienen te worden uitgevoerd en die betrekking 
hebben op de buitenaanleg van de Sporthal en de Atletiekpiste en onder meer de 
groenaanleg en alle noodzakelijke buiteninrichting omvatten. Voor de doeleinden van deze 
Overeenkomst wordt de aanleg van de Parking hieronder niet begrepen.  
 
Outputspecificaties: de bepalingen die beschrijven waarvoor de Globale Sportinfrastructuur 
moet dienen, volgens welke principes of richtlijnen de objecten dienen te worden ontworpen 
en volgens welke principes deze moeten worden gerealiseerd. Deze Outputspecificaties zijn 
tussen Partijen overeen te komen in de Stuurgroep en zijn niet te verwarren met de term 
zoals die kan voorkomen in bijvoorbeeld de AGIOn subsidie-regelgeving. 
 
Parking: de door KOSM aan te leggen parking van ongeveer 6.500 m2.
 
Planningsfase: de fase zoals beschreven in artikel 5.2 van deze 0vereenkomst, die aanvang 
neemt bij de beëindiging van de Initiatiefase en waarin de nodige voorbereidende 
handelingen zullen worden gesteld om tot een finaal ontwerp voor de Globale 
Sportinfrastructuur te komen en om navolgend tot realisatie daarvan te kunnen overgaan;
 
Projectgebied, c.q. Projectgebieden: Projectgebied Atletiekpiste en/of  Projectgebied Parking 
en/of Projectgebied Sporthal;
 
Projectgebied Atletiekpiste: het gebied waarin Partijen beogen de Atletiekpiste te realiseren, 
kadastraal gekend onder Bree 1ste afdeling, sectie B , nrs. 950, 952 B, 956 E, 954 B, 953 A, 
987 A, 986 A, 989 A. Een plan wordt gevoegd onder bijlage 1. Partijen zijn voornemens 
lopende de uitvoering van onderhavige Overeenkomst het Projectgebied Atletiekpiste te laten 
opmeten en in kaart te brengen door een erkend landmeter; 
 
Projectgebied Parking: het gebied waarin Partijen beogen de Parking te realiseren, kadastraal 
gekend onder Bree 1ste afdeling, sectie B , nummer 971 X. Een plan wordt gevoegd onder 
bijlage 1. Partijen zijn voornemens lopende de uitvoering van onderhavige Overeenkomst het 
Projectgebied Parking te laten opmeten en in kaart te brengen door een erkend landmeter; 
 
Projectgebied Sporthal: het gebied waarin Partijen beogen de Sporthal te realiseren, 
kadastraal gekend onder Bree 1ste afdeling, sectie B , nummer 971 X. Een plan wordt 
gevoegd onder bijlage 1. Partijen zijn voornemens lopende de uitvoering van onderhavige 
Overeenkomst het Projectgebied Sporthal te laten opmeten en in kaart te brengen door een 
erkend landmeter; 
 
 
Projectvoorstel: het voorstel voor de realisatie van de Globale Sportinfrastructuur, gebaseerd 
op het ontwerp dat zal worden opgemaakt en dat tijdens de Ontwerpfase, rekening 
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houdende met de Outputspecificaties, verder zal worden uitgewerkt om tot een realiseerbaar 
Project te komen;
 
Samenwerkingsovereenkomst of Overeenkomst: deze overeenkomst met al haar bijlagen;
 
Sporthal: de door de STAD BREE te realiseren sporthal met een bruto vloeroppervlakte van 
2.490 m², lunchruimte, bergruimte, technische ruimte met een bruto vloeroppervlakte van 800 
m² en een ruimte voor de vestiging van centrale diensten met een bruto vloeroppervlakte 
van 800 m², inclusief Omgevingswerken;
 
Sport Vlaanderen: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport 
Vlaanderen” opgericht bij decreet van 7 mei 2004;
 
Stuurgroep: het orgaan dat wordt opgericht na ondertekening van onderhavige Overeenkomst 
en waarbij elke Partij een aantal afgevaardigden zal aanduiden om de uitvoering van deze 
Overeenkomst op te volgen;
 
Subsidie Bovenlokale sportinfrastructuur: de subsidie die door Sport Vlaanderen kan worden 
toegekend voor de realisatie van  bovenlokale sportinfrastructuur overeenkomstig het besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 houdende de uitvoering van het decreet van 5 
mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en top- 
sportinfrastructuur, en die door de STAD BREE zal worden aangevraagd met het oog op de 
realisatie van de Sporthal.

Artikel 2: Doel en draagwijdte van de samenwerking tussen Partijen
 
Artikel 2.1.: Doel van de samenwerking
 
Onderhavige Overeenkomst is een overeenkomst sui generis en heeft als doel de 
samenwerking tussen Partijen vast te leggen met betrekking tot het ontwerp, de planning, de 
ontwikkeling, de realisatie en het gedeeld gebruik van de Multi-inzetbare Globale 
Sportinfrastructuur.  
 
De STAD BREE  is en blijft eigenaar of beschikt over een zakelijk recht op de gronden 
binnen de Projectgebieden Parking en Sporthal waarop de Parking en de Sporthal zullen 
worden gerealiseerd. Voor zover de STAD BREE op het ogenblik van de ondertekening van 
deze Overeenkomst nog niet over een eigendomstitel of een ander zakelijk recht op deze 
gronden beschikt, zal de STAD BREE alles in het werk stellen om daadwerkelijk en zo 
spoedig mogelijk het eigendomsrecht of een zakelijk recht te verwerven met betrekking tot 
voormelde gronden. De STAD BREE wordt dan ook eigenaar van de op te richten Sporthal.
 
De STAD BREE verbindt zich er in elk geval toe een zakelijk recht toe te kennen aan KOSM 
op het Projectgebied Parking.
 
KOSM verbindt zich er in elk geval toe een renteloze lening ter beschikking te stellen aan de 
STAD BREE voor de (pre)financiering van de realisatie van de Sporthal, zoals nader 
beschreven in artikel 5.2.1. van deze Overeenkomst.
 
Voor het gebruik van de Sporthal en de Parking door zowel de STAD BREE als KOSM zullen 
Partijen Gebruiksovereenkomsten Sporthal respectievelijk een Gebruiksovereenkomst Parking 
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en/of een Huurovereenkomst sluiten, in overeenstemming met de bepalingen van deze 
Overeenkomst.
 
KOSM beschikt over een erfpacht op de gronden binnen het Projectgebied Atletiekpiste 
waarop de Atletiekpiste (in principe) zal worden gerealiseerd. Met het oog op het gebruik van 
de Atletiekpiste door de STAD BREE zal KOSM haar erfpachtrecht verzaken, zodat de VZW 
Katholiek Secundair Onderwijs Bree, afgekort KSOB, met zetel te 3960 Bree, Sint-Jacobstraat 
12 en ondernemingsnummer BE 0424.634.821, eigenaar van het Projectgebied Atletiekpiste, 
een onverdeeld erfpachtrecht kan toekennen aan KOSM en de STAD BREE opdat een 
onverdeeldheid wordt gecreëerd tussen Partijen. De precieze wijze waarop de erfpacht in 
onverdeeldheid door KSOB aan de STAD BREE en KOSM zal worden toegekend, wordt in de 
desbetreffende erfpachtovereenkomst bepaald. 
 
Voor het gebruik van de Atletiekpiste door zowel de STAD BREE als KOSM zullen Partijen 
een Gebruiksovereenkomst Atletiekpiste sluiten, in overeenstemming met de bepalingen van 
deze Overeenkomst.
 
Voor de realisatie van de Sporthal treedt de STAD BREE op als bouwheer. Voor de realisatie 
van de Atletiekpiste en de Parking treedt KOSM op als bouwheer.
 
De samenwerking tussen Partijen omtrent de realisatie van de Globale Sportinfrastructuur en 
het daaropvolgend gebruik daarvan wordt op grond van deze Overeenkomst onderverdeeld in 
de volgende fases (in chronologische volgorde):
 

• De Initiatiefase;
• De Planningsfase;
• De Ontwerpfase;
• De Bouwfase;
• De Gebruiksfase.

 
Artikel 2.2.: Draagwijdte van de samenwerking
 
Onderhavige Overeenkomst legt de kaderafspraken in elke fase vast, doch deze kunnen door 
Partijen verder worden geconcretiseerd lopende de uitvoering in nog te sluiten 
uitvoeringsovereenkomsten volgens de modaliteiten voorzien in onderhavige Overeenkomst.
 
De concretisering van de kaderafspraken gebeurt onder meer in de Stuurgroep.
 
In eerste instantie (de Initiatiefase) zullen Partijen vertrekken vanuit de op heden voorliggende 
intentie tot samenwerking en nagaan in welke mate bij het sluiten van deze Overeenkomst 
nog onzekere elementen daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd om tot de realisatie van 
scenario 1 over te gaan, zoals beschreven in artikel 3.1 van deze Overeenkomst.
 
Partijen streven ernaar de Globale Sportinfrastructuur te realiseren binnen de onderling in 
deze Overeenkomst overeengekomen planning en fasering.
 
Indien tijdens een van de vooropgestelde fases zou blijken dat om technische, financiële, 
economische redenen of om het even welke andere reden ook (o.a. archeologie- en 
bodemproblematiek) de fasering of het Projectvoorstel dient te worden gewijzigd, kan het 
Projectvoorstel met inbegrip van de planning, fasering en termijnen worden aangepast mits 
akkoord van de Stuurgroep.



 GR Zittingsverslag- 100

 
Partijen onderschrijven deze Overeenkomst elk vanuit hun eigen specifieke belangen, al dan 
niet wettelijke opdrachten en eigen inzichten, doch steeds met de ambitie om tot een 
gedragen en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van de Globale Sportinfrastructuur te 
komen.
 
Gezien de aard van de samenwerking, verbinden Partijen zich ertoe samen te werken aan de 
succesvolle uitvoering van deze Overeenkomst en dit onder meer op basis van de volgende 
principes:

• Een snelle en doeltreffende wederzijdse communicatie en informatieverstrekking;
• De regelmatige evaluatie van de uitvoering van onderhavige Overeenkomst en de erin 

vervatte opschortende voorwaarden;
• Actieve en constructieve deelname aan de besprekingen en evaluaties, al dan niet 

met Derden;
• Maximale benutting van de eigen mogelijkheden en bevoegdheden onder meer inzake 

het verkrijgen en aanwenden van subsidies.
 
Partijen zullen zich bij de uitvoering van deze Overeenkomst in het bijzonder laten leiden 
door de regels van de goede trouw.
 
Partijen zullen constructief en op deskundige wijze alle handelingen stellen die nodig of 
opportuun zijn om deze Overeenkomst en de beoogde Globale Sportinfrastructuur te 
realiseren.
 
Partijen verbinden zich ertoe geen initiatieven te nemen die een negatieve, belemmerende, 
vertragende of verstorende impact hebben op elkaars rechten of op de uitvoering van 
onderhavige Overeenkomst.
 
Elke Partij zal op verzoek van de andere Partij, in het kader van deze Overeenkomst, doch 
steeds binnen het wettelijk toelaatbare, alle documenten en informatie waarover zij 
redelijkerwijze beschikt en die nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze 
Overeenkomst, onverwijld en kosteloos overmaken.   

Artikel 3: Mogelijke scenario’s en de daaraan gekoppelde gevolgen
 
Partijen komen twee scenario’s overeen. Partijen zullen er alles aan doen opdat scenario 1 
zal slagen. 
 
Indien scenario 1 onmogelijk blijkt te zijn, overeenkomstig hetgeen in artikel 3.2 van deze 
Overeenkomst is bepaald, dan zullen Partijen overgaan tot hetgeen hieronder wordt 
overeengekomen met betrekking tot scenario 2. Partijen zullen er daarbij alles aan doen om 
het alsdan nog overeen te komen project te doen slagen.
 
Partijen bevestigen expliciet dat scenario 1 hun voorkeur wegdraagt en zij zullen er zodoende 
alle redelijke inspanningen toe leveren opdat dit scenario 1 zou slagen. De concrete rechten 
en plichten van de Partijen in functie van de twee scenario’s worden hierna uiteengezet.
 
Artikel 3.1.: Scenario 1
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Bij scenario 1 zullen de Partijen middels een inspanningsverbintenis er alles aan doen om de 
Globale Sportinfrastructuur (zijnde de Sporthal, de Parking en de Atletiekpiste) te realiseren 
binnen het Projectgebied.
De concrete Outputspecificaties worden door Partijen nader omschreven tijdens de 
Ontwerpfase.
 
Artikel 3.2.: Opschortende voorwaarden om over te schakelen naar een volgende fase
 
Het onder artikel 3.1. genoemde scenario 1 geniet de absolute voorkeur van Partijen, doch is 
evenwel onder meer afhankelijk van drie, op het moment van de ondertekening van deze 
Overeenkomst, onzekere elementen.
 
De onzekere elementen hebben onder meer betrekking op:
1)      Het daadwerkelijk ontvangen van subsidies, zoals omschreven onder § 1;
2)      Het verwerven van gronden, zoals omschreven onder § 2;
3)      De uitkomst van een ruling die zal worden aangevraagd bij de dienst Voorafgaande 
beslissingen van de FOD financiën met betrekking tot de toepassing van het verlaagde BTW-
tarief van 6%, zoals omschreven onder § 3.
 
§  1 Het daadwerkelijk ontvangen van subsidies:
 
Partijen erkennen en aanvaarden dat het voorliggende beoogde Project (scenario 1) enkel 
kan worden gerealiseerd mits het daadwerkelijk verkrijgen van alle volgende subsidies:
 

• Een Huursubsidie toegekend door AGIOn enerzijds berekend overeenkomstig de 
fysische norm zoals voorzien in de artikelen 7 tot en met 30 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende vaststelling van de regels die de 
behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en anderzijds berekend 
overeenkomstig de financiële norm zoals voorzien in de artikelen  31 tot en met 35 
van voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007.

▪ Voor wat betreft de fysische norm gaan Partijen er in ieder geval van 
uit dat volgende bruto-vloeroppervlakten worden gesubsidieerd:
▪ Voor de Sporthal (exclusief de hieronder genoemde ruimtes): 

een subsidiabele bruto-oppervlakte van 2.490 m² ;
▪ Voor de vestiging van de lunchruimte, bergruimte en technische 

ruimte:  een subsidiabele bruto-oppervlakte van 800 m²;
▪ Voor de vestiging van de centrale diensten: een subsidiabele 

bruto-oppervlakte van 800 m².
▪ Voor wat betreft de financiële norm gaan Partijen uit van de maximaal 

subsidiabele financiële norm die voor nieuwbouwdossiers geldt. De 
bepalingen over de financiële norm zijn opgenomen in de artikelen 31 
tot en met 35 van voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 5 
oktober 2007. Voor de vijfde oproep inzake huursubsidies wordt er 
rekening gehouden met de financiële norm van februari 2021. De 
toepasselijke financiële norm is deze zoals door de Raad van Bestuur 
van AGIOn periodiek vastgelegd in functie van een normaal 
aanvangsrendement en die is gebaseerd op factoren zoals de rente, 
het eigenaarsonderhoud en de duurtijd van de huurovereenkomst. De 
aanvangshuur heeft betrekking op het eerste jaar van de nog te 
sluiten huurovereenkomst. De Huursubsidie zal jaarlijks worden 
geïndexeerd.
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• Een subsidie voor genormeerde omgevingswerken toegekend door AGIOn volgens de 

standaardprocedure berekend overeenkomstig de fysische norm zoals voorzien in de 
artikelen 7 tot en met 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 
2007 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of 
uitbreiding bepalen:

▪ Voor wat betreft de fysische norm gaan Partijen er in ieder geval van 
uit dat volgende werken worden gesubsidieerd:
▪ Voor de Parking: een subsidiabele bruto-oppervlakte van 

ongeveer 6.500 m² . Het bedrag wordt geraamd op 700.000,00 
euro;

▪  Voor de op te richten genormeerde werken i.e. een gebouw 
dat dienst zal doen als moderne berg- en kleedruimte inclusief 
Omgevingswerken: een subsidiabele bruto-oppervlakte van 200 
m². Het bedrag wordt geraamd op 300.000,00 euro.

 
• Een subsidie voor niet-genormeerde Omgevingswerken toegekend door AGIOn volgens 

de standaardprocedure t.b.v. 1.500.000,00 euro.
 

• Een Subsidie Bovenlokale sportinfrastructuur toegekend door Sport Vlaanderen  of 
minstens het kunnen voorleggen van een  gunstig rapport naar aanleiding van een 
financiële haalbaarheidsstudie in hoofde van de STAD BREE in het geval dat de 
Subsidie Bovenlokale sportinfrastructuur toegekend door Sport Vlaanderen niet werd 
verkregen.

 
Als gedurende de Initiatiefase zou blijken dat de beoogde subsidies vereist voor de realisatie 
van het Project conform scenario 1 niet mogelijk blijken, komen Partijen overeen dat er kan 
worden overgeschakeld naar scenario 2, na verdere bespreking in de Stuurgroep.
 
§ 2 Het verwerven van gronden door Partijen
 
De STAD BREE beoogt binnen de Projectgebieden Sporthal en Parking meer in het bijzonder 
de gronden te verwerven kadastraal gekend onder:
 

• Bree, 1ste afdeling sectie B nr. 971 X met een geschatte oppervlakte van 17.195 m²;
 
De STAD BREE zal eventueel in functie van het verkrijgen en aanwenden van subsidies een 
zakelijk recht toekennen aan KOSM op de gronden (weliswaar gelegen buiten het 
Projectgebied) kadastraal gekend onder:  
 

• Bree, 1ste afdeling, sectie B nr. 945B11 met een geschatte oppervlakte van 11 m²;
• Bree, 1ste afdeling, sectie B nr. 945Y10 B met een geschatte oppervlakte van 18 m².

KOSM maakt zich sterk dat KSOB, binnen het Projectgebied Atletiekpiste, meer in het 
bijzonder de gronden tracht te verwerven kadastraal gekend onder:
 

• Bree, 1ste afdeling sectie B nr. 950 en 952 B
 
Partijen erkennen en aanvaarden dat de realisatie van voorliggend Project op gronden 
gelegen binnen de Projectgebieden (scenario 1) enkel kan worden uitgevoerd mits het 
daadwerkelijk verkrijgen van de vereiste zakelijke rechten op de gronden gelegen binnen de 
Projectgebieden.
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Als gedurende de Initiatiefase zou blijken dat de Partijen de te verwerven gronden niet 
kunnen verwerven binnen de 12 maanden na de ondertekening van onderhavige 
Overeenkomst, komen Partijen overeen dat er kan worden overgeschakeld naar scenario 2 
na verdere bespreking in de Stuurgroep.
 
§ 3 De toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6% op de bouwkosten van de op te 
richten Globale Sportinfrastructuur
 
Partijen zijn ervan overtuigd dat de realisatie van de Globale Sportinfrastructuur valt onder 
het toepassingsgebied van het verlaagde BTW-tarief van 6% voor schoolgebouwen.
 
Teneinde rechtszekerheid te verkrijgen over de toepassing van het verlaagde BTW-tarief zal 
de STAD BREE een ruling aanvragen bij de dienst Voorafgaande beslissingen van de FOD 
financiën.
 
Partijen komen aldus uitdrukkelijk overeen dat een wijziging van scenario 1 naar scenario 2 
slechts mogelijk is indien:
 
-          AGIOn op schriftelijke wijze heeft bevestigd dat de subsidies overeenkomstig 
artikel 3.2 § 1 niet worden toegekend, en/of
-          De gronden genoemd in artikel 3.2 § 2 niet kunnen worden verworven binnen een 
termijn van 12 maanden te rekenen vanaf de ondertekening van onderhavige Overeenkomst, 
en/of
-          Er geen rechtszekerheid werd verkregen binnen een termijn van 12 maanden te 
rekenen vanaf de ondertekening van onderhavige Overeenkomst over de toepassing van het 
verlaagde BTW-tarief van 6% voor schoolgebouwen op de te realiseren Globale 
Sportinfrastructuur, en/of
-          Partijen, gezien de omstandigheden, uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen om 
naar scenario 2 over te schakelen.
 
Artikel 3.3.: Scenario 2
 
Wanneer de onder artikel 3.2. van deze Overeenkomst vernoemde opschortende voorwaarden 
niet cumulatief vervuld zijn binnen een termijn van 12 maanden te rekenen vanaf de 
ondertekening van onderhavige Overeenkomst verbinden Partijen er zich uitdrukkelijk toe om 
opnieuw met elkaar te onderhandelen opdat alsnog een sportinfrastructuurproject kan worden 
gerealiseerd.
 
In die zin worden de onzekere elementen  omschreven in artikel 3.2. § 1, § 2 en § 3 van 
deze Overeenkomst beschouwd als opschortende voorwaarden.
 
Partijen komen overeen over te gaan van de Initiatiefase naar de Planningsfase wanneer de 
onder artikel 3.2. van deze Overeenkomst vermelde opschortende voorwaarden zijn vervuld.
 
Bij het niet cumulatief vervullen van de opschortende voorwaarden binnen de termijn van 12 
maanden na de ondertekening van onderhavige Overeenkomst verbinden Partijen zich ertoe 
over te schakelen naar scenario 2, na verdere bespreking in de Stuurgroep.
 
In voorkomend geval zullen Partijen:
 



 GR Zittingsverslag- 104

-          Wanneer de onder artikel 3.2. § 1 genoemde subsidies niet werden toegekend, 
samen trachten een alternatief uit te werken waarbij rekening wordt gehouden met de 
beschikbare subsidies en de financiële draagkracht/mogelijkheden van de Partijen, en/of
-          Wanneer de onder artikel 3.2. § 2 genoemde percelen niet kunnen worden 
verworven of indien geen der Partijen over de vereiste zakelijke rechten beschikt samen 
trachten de Globale Sportinfrastructuur geheel of gedeeltelijk te heroriënteren, zodat deze 
kan worden gebouwd op de percelen waarvan de Partijen over de vereiste zakelijke rechten 
beschikken om tot realisatie over te gaan, en/of,
-          Wanneer blijkt dat voor de Globale Sportinfrastructuur geen gebruik kan gemaakt 
worden van het verlaagd BTW-tarief van 6% zoals voorzien in artikel 3.2 § 3, onderzoeken 
Partijen of de vereiste financiële middelen kunnen worden verkregen.

Artikel 4: De Stuurgroep
 
Artikel 4.1.: Oprichting van de Stuurgroep
 
Ten behoeve van de uitvoering van onderhavige Overeenkomst en haar nog te sluiten 
uitvoeringsovereenkomsten wordt uiterlijk 14 kalenderdagen na de ondertekening van deze 
Overeenkomst tussen Partijen een Stuurgroep opgericht overeenkomstig de hierna vermelde 
bepalingen.
 
De Stuurgroep wordt opgericht voor de duur van onderhavige Overeenkomst.
 
Ieder der Partijen verbindt zich ertoe de door ieder van hen aan te wijzen afgevaardigden in 
de Stuurgroep uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na de ondertekening van de 
Overeenkomst aan te wijzen.
 
De taak van de Stuurgroep is het namens Partijen leiding geven aan een juiste uitvoering 
van onderhavige Overeenkomst en daartoe de nodige besluiten te nemen binnen het doel 
van onderhavige samenwerking.
Artikel 4.2.: Samenstelling van de Stuurgroep 
 
De Stuurgroep wordt samengesteld uit 3 nominatief aangeduide afgevaardigden van elke 
Partij, hiertoe behoorlijk gemachtigd.
 
Het College van Burgemeester en Schepenen duidt de vertegenwoordigers voor de STAD 
BREE aan of vervangt ze.
 
Voor de STAD BREE wordt aangesteld als lid van de Stuurgroep:

• De heer Michel Theunissen, Schepen van financiën, sport, energie en ICT van de Stad 
Bree; 

o De heer Sven Meermans, Afdelingshoofd Ruimte van de Stad Bree; 
o Mevrouw Mireille Vanoosterhout, Diensthoofd Sport Stad Bree.

 
Het Bestuur van KOSM duidt de vertegenwoordigers voor KOSM aan of vervangt ze.
 
Voor KOSM wordt aangesteld als lid van de Stuurgroep:

• De heer Luc Evens, directeur TISM;
• De heer Marc Timmermans, Coördinerend directeur KOSM;
• De heer Tim Eerdekens, penningmeester KOSM.
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In geval van verhindering kan elke afgevaardigde zich laten vervangen door een door de 
betrokken partij hiertoe gemachtigde persoon. Deze gevolmachtigde wordt geacht de 
bevoegdheid te hebben verkregen om alle handelingen te verrichten nodig om een normale 
werking van de Stuurgroep toe te laten.
 
Indien een lid van de Stuurgroep niet langer verbonden is aan een van de Partijen zal hij of 
zij zich op duurzame wijze laten vervangen.
 
Elke Partij kan zich desgevallend laten vergezellen door interne of externe experten die 
worden toegevoegd als adviserende leden.
 
Artikel 4.3.: Vergaderingen van de Stuurgroep
 
De eerste samenkomst van de Stuurgroep zal plaatsvinden binnen de maand na 
ondertekening van onderhavige Overeenkomst. Hiertoe zal een afgevaardigde van de STAD 
BREE  de nodige uitnodigingen versturen aan de betrokken partijen. De Stuurgroep vergadert 
volgens een zelf op te stellen kalender.
 
Bovendien zal er een uitzonderlijke vergadering worden belegd telkens één der Partijen hier 
uitdrukkelijk om verzoekt. Een dergelijk verzoek moet aan de voorzitter worden gericht en in 
het kort de punten bevatten die op de agenda van deze vergadering zouden moeten worden 
geplaatst.
 
De voorzitter roept binnen de week na ontvangst van het verzoek een uitzonderlijke 
vergadering van de Stuurgroep bijeen.
Beslissingen van de Stuurgroep worden genomen bij consensus. Indien Partijen geen 
consensus bereiken in de Stuurgroep, wordt de minnelijke geschillenbeslechtingsprocedure 
opgestart zoals voorzien in artikel 7.1 van deze Overeenkomst.
 
Enkel de nominatief aangeduide afgevaardigden of hun gemandateerde plaatsvervangers 
hebben stemrecht binnen de Stuurgroep. Van de vergaderingen van de Stuurgroep wordt een 
verslag opgesteld door één van de afgevaardigden van de STAD BREE  of diens raadsman of 
door een door Partijen met het administratief beheer belaste persoon. Dit verslag wordt na 
behandeling van de eventuele opmerkingen goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering van 
de Stuurgroep.
 
Het verslag van de Stuurgroep wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen per e-mail 
bezorgd aan alle leden van de Stuurgroep. De coördinaten van de leden van de Stuurgroep 
worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 4.4.: Bevoegdheden van de Stuurgroep
 
De Stuurgroep is de hoogste instantie van het samenwerkingsverband tussen Partijen en 
heeft de bevoegdheid over alle zaken welke niet expliciet zijn toegewezen aan de 
afzonderlijke Partijen in het samenwerkingsverband of aan andere organen die een rol spelen 
in de beoogde samenwerking. Dit orgaan van het samenwerkingsverband bepaalt de 
procedures welke dienen te worden gevolgd teneinde het doel van de samenwerking te 
verwezenlijken. Voor zover in het kader van de realisatie van de Globale Sportinfrastructuur 
overeenkomsten moeten worden gesloten, zowel tussen Partijen als met Derden, keurt de 
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Stuurgroep de nodige concepten daarvan goed. Eveneens keurt de Stuurgroep de 
architecturale ontwerpen goed, waakt zij over de algemene planning en coördinatie en legt 
de taakverdeling tussen de Partijen vast.
 
De Stuurgroep verbindt zich ertoe rekening te houden met de niet bindende adviezen die 
eventueel worden verstrekt door de adviesverleners die zullen worden aangesteld in het 
kader van de ruimere gebiedsontwikkeling van de Projectgebieden.
 
Indien in het kader van de ruimere gebiedsontwikkeling één of meerdere partijen worden 
betrokken bij de ontwikkeling zullen de Partijen een evenredige vertegenwoordiging in de 
Stuurgroep van deze eventueel nog te betrekken partij(en) aanvaarden.
 
De vergaderingen worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van de STAD BREE.
 
De beslissingen die worden genomen in de Stuurgroep worden steeds genomen onder de 
opschortende voorwaarde van bekrachtiging, enerzijds door het Bestuur van KOSM, anderzijds 
via de goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen van de STAD BREE 
en/of de Gemeenteraad van de Stad Bree, doch enkel voor zover de betreffende beslissing 
behoort tot de decretale, statutaire of reglementaire bevoegdheid van respectievelijk het 
Bestuur van KOSM, het College van Burgemeester en Schepenen van de STAD BREE en/of 
de Gemeenteraad van de STAD BREE. In die zin kunnen de bevoegdheden van de Stuurgroep 
in het bijzonder geen afbreuk doen aan de decretaal verankerde bevoegdheden van de 
Gemeenteraad zoals onder meer voorzien in de artikelen 40 en 41 van het Decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur. Evenmin kunnen de bevoegdheden van de 
Stuurgroep afbreuk doen aan de decretaal verankerde bevoegdheden van het College van 
Burgemeester en Schepenen zoals onder meer voorzien in de artikelen 56 en 57 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Evenmin kunnen de bevoegdheden 
van de Stuurgroep afbreuk doen aan de regels inzake Bestuurlijk Toezicht ex. Titel VII van 
het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 
Partijen streven ernaar de in de Stuurgroep genomen beslissing die tot de statutaire, 
decretale of reglementaire bevoegdheid van het Bestuur van KOSM, het College van 
Burgemeester en Schepenen van de STAD BREE of de Gemeenteraad van de Stad BREE 
behoort ter bekrachtiging en/of amendering aan het statutair, decretaal of reglementair 
bevoegde orgaan voor te leggen binnen de 40 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt 
op de dag waarop het verslag van de vergadering van de Stuurgroep over het te 
bekrachtigen en/ of te amenderen punt werd bezorgd aan de nominatief aangeduide 
afgevaardigden overeenkomstig de bepalingen zoals voorzien in het huishoudelijk reglement.
 
Wanneer respectievelijk het Bestuur van KOSM, het College van Burgemeester en Schepenen 
van de STAD BREE en/of de Gemeenteraad van de STAD BREE binnen de gestelde termijn 
niet overgaat tot de bekrachtiging van de beslissingen in de Stuurgroep verbinden Partijen 
zich ertoe in elk geval aan te dringen op een beslissing dienaangaande bij het betreffende 
orgaan (voor zover geen beslissing zou worden genomen) dan wel het niet-bekrachtigde 
onderwerp opnieuw te bespreken in de Stuurgroep en bij het nemen van een nieuwe 
beslissing rekening te houden met de motieven van niet-bekrachtiging of amendering. De 
nieuwe beslissing dient opnieuw voor bekrachtiging te worden voorgelegd zoals hoger 
voorzien.
 
Artikel 4.5.: Huishoudelijk reglement van de Stuurgroep
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De Partijen zullen op de eerste vergadering van de Stuurgroep een huishoudelijk reglement 
opstellen. Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd op de tweede vergadering van de 
Stuurgroep. Het huishoudelijk reglement concretiseert de werking van de Stuurgroep en is 
bindend voor de Partijen.

Artikel 5: De verschillende fases
 
Onderhavige Overeenkomst is onderverdeeld in de volgende fases (in chronologische 
volgorde).
 

• De Initiatiefase;
• De Planningsfase;
• De Ontwerpfase;
• De Bouwfase;
• De Gebruiksfase

 
Onderhavige Overeenkomst legt de kaderafspraken in elke fase vast. Ze kunnen door Partijen 
verder worden geconcretiseerd in nog te sluiten uitvoeringsovereenkomsten.
 
De concretisering van de kaderafspraken gebeurt in de Stuurgroep.
 
Artikel 5.1.: De Initiatiefase
 
De Initiatiefase neemt aanvang bij de ondertekening van deze Overeenkomst en is de fase 
waarin de noodzakelijke voorbereidende handelingen zullen worden gesteld om tot het 
Project overeenkomstig scenario 1 te kunnen overgaan.
 
Tijdens de Initiatiefase verbindt de STAD BREE  zich ertoe:
-          Een subsidiedossier samen te stellen en in te dienen bij Sport Vlaanderen voor 
het verkrijgen van een Subsidie Bovenlokale sportinfrastructuur  zoals beschreven in artikel 
3.2 § 1 van deze Overeenkomst;
-          In onderhandeling te treden met de eigenaars, pachters of houders van enig 
ander zakelijk recht of persoonlijk recht van de Projectgebieden Parking en Sporthal ten 
einde als STAD BREE een zakelijk recht te verwerven op de gronden van deze 
Projectgebieden.
-          Een gemotiveerde ‘ruling’ aan te vragen bij de dienst Voorafgaande beslissingen in 
fiscale zaken van de FOD-financiën met het oog op het verkrijgen van rechtszekerheid over 
de toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor schoolgebouwen in het kader 
van  dit Project.
-          Een studiebureau/architectenbureau aan te stellen dat de STAD BREE zal 
begeleiden bij de verschillende facetten van de te realiseren Sporthal.
 
Tijdens de Initiatiefase verbindt KOSM zich ertoe:
-          Een subsidiedossier samen te stellen en in te dienen bij Agion voor het verkrijgen 
van subsidies zoals beschreven in artikel 3.2 § 1 van onderhavige Overeenkomst;
-          Een studiebureau/architectenbureau aan te stellen dat KOSM zal begeleiden bij 
de verschillende facetten van de te realiseren Atletiekpiste en Parking.
 
Partijen verbinden er zich in de Initiatiefase toe:
-          Een gemotiveerde nota op te stellen die door KOSM zal worden gevoegd bij het 
aanvraagdossier voor de Huursubsidie in de zin van artikel 2  § 3 van het besluit van de 
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Vlaamse Regering houdende de regeling voor huursubsidies voor 
schoolinfrastructuur  teneinde een afwijking te verkrijgen van het gesubsidieerde percentage 
gezien de uitzonderlijke omstandigheden zoals bijzondere karakteristieken of de ligging van 
het schoolgebouw, ….
-          Steeds in nauw overleg te treden om tot één coherente en globale ontwikkeling 
te komen.
-          De architecturale ontwerpen te bespreken in de Stuurgroep.
 
Partijen zullen ernaar streven om met inachtneming van de wetgeving overheidsopdrachten 
en de reglementering inzake subsidiëringen zoveel als mogelijk de Globale Sportinfrastructuur 
als een globaal project te beschouwen. 
KOSM verklaart de nodige inspanningen te zullen leveren om samen met de STAD BREE een 
onverdeeld recht van erfpacht te verwerven op de gronden binnen het Projectgebied 
Atletiekpiste waarop de Atletiekpiste zal worden gerealiseerd.
Indien geen onverdeeld recht van erfpacht kan worden verkregen, verbinden Partijen zich 
ertoe om naar een voor Partijen aanvaardbare oplossing te zoeken in de Stuurgroep zodat 
de beoogde Globale Sportinfrastructuur alsnog kan worden gerealiseerd.
 
Partijen streven ernaar om de Initiatiefase te voltooien binnen de 12 maanden na 
ondertekening van onderhavige Overeenkomst.
 
De Initiatiefase eindigt wanneer Partijen in de Stuurgroep de beslissing nemen dat er kan 
worden overgegaan naar de Planningsfase.
 
Artikel 5.2.: De Planningsfase
 
De Planningsfase zoals beschreven in onderhavig artikel neemt aanvang na een beslissing 
genomen in de Stuurgroep waarbij wordt vastgesteld dat de Initiatiefase met succes werd 
doorlopen of dat er voldoende zekerheid is over de te verwerven subsidies en gronden, 
zodat er kan worden overgeschakeld naar de Planningsfase.
 
In ieder geval streven de Partijen ernaar de Planningsfase aanvang te laten nemen uiterlijk 
12 maanden na ondertekening van onderhavige Overeenkomst. Deze termijn betreft een 
streeftermijn. 
 
Tijdens de Planningsfase verbindt de STAD BREE  zich ertoe:
-          Met het alsdan aangestelde studiebureau/architectenbureau een plan van aanpak 
op punt te stellen om tot de beoogde ontwikkeling van de Sporthal over te gaan;
-          Met het alsdan aangestelde studiebureau/architectenbureau alle studies uit te 
voeren die vereist zijn voorafgaand aan het opstellen van de concrete architecturale 
ontwerpen.
-          De Outputspecificaties in hoofde van de STAD BREE omstandig te bespreken en 
op te lijsten.
 
De STAD BREE  houdt er tijdens de Planningsfase rekening mee dat de ontwikkeling van de 
Globale Sportinfrastructuur primair kan worden gerealiseerd binnen de beoogde grootschalige 
gebiedsontwikkeling.
 
Tijdens de Planningsfase verbindt KOSM zich ertoe:
-          Over te gaan tot het sluiten van een renteloze leningsovereenkomst waarbij KOSM 
in de hoedanigheid van (pre)financierder zal overgaan tot de betaling van een bedrag van 
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5.000.000,00 euro aan de STAD BREE in de hoedanigheid van ontlener volgens de 
modaliteiten bepaald in artikel 5.2.1 van deze Overeenkomst.
-          De Outputspecificaties in hoofde van KOSM omstandig te bespreken en op te 
lijsten;
-          Met het alsdan aangestelde studiebureau/architectenbureau een plan van aanpak 
op punt te stellen om tot de beoogde ontwikkeling van de Atletiekpiste en de Parking over 
te gaan.
 
Tijdens de Planningsfase verbinden Partijen zich ertoe:
-          Met elkaar op systematische wijze te overleggen in de Stuurgroep teneinde tot 
een coherente en samenhangende ontwikkeling te kunnen overgaan met het oog op de 
realisatie van de Globale Sportinfrastructuur;
-          Samen een Projectvoorstel op te stellen met concrete weergave van de 
Outputspecificaties voor de Globale Sportinfrastructuur.
 
De Outputspecificaties voor beide Partijen worden besproken en goedgekeurd in de 
Stuurgroep.
 
Het Projectvoorstel wordt goedgekeurd in de Stuurgroep.
 
De Planningsfase eindigt bij de goedkeuring van een concreet Projectvoorstel.
 
Artikel 5.2.1.: Prefinanciering middels een geldleningsovereenkomst
 
Vanaf aanvang van de Planningsfase zal KOSM  een geldbedrag ter beschikking stellen aan 
de STAD BREE  in de vorm van een renteloze geldlening zoals hierna bepaald.
 
Deze geldleningsovereenkomst wordt geconcretiseerd in de Stuurgroep.
 
Deze geldleningsovereenkomst zal de volgende basisafspraken concretiseren. Partijen mogen 
enkel afwijken van deze kaderafspraken zoals hierna genoemd voor zover hierover een 
uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord bestaat onderhandeld in de Stuurgroep:

• De STAD BREE zal hierbij ontvangen van KOSM, ten titel van renteloze lening, het 
bedrag van vijf miljoen euro;

• Het voormelde bedrag zal door KOSM aan de STAD BREE worden betaald volgens de 
door de STAD BREE aangegeven noodwendigheden in het licht van de realisatie van 
de Sporthal, en in elk geval uiterlijk op 1 januari 2024 (voor zover de Planningsfase 
een aanvang heeft genomen);

• Het totaal van het op die wijze ontleende bedrag, 5.000.000,00 EUR, dient te worden 
terugbetaald binnen een periode van 23 jaar te rekenen vanaf 1 januari 2024. Het 
geldbedrag kan ook vroeger aan de STAD BREE ter beschikking worden gesteld mits 
schriftelijk akkoord in de Stuurgroep;

• De terugbetaling van het geleende bedrag zal gebeuren door gelijke betalingen per 
semester;

• Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er geen intresten, rente of andere kosten 
door de STAD BREE zijn verschuldigd;

• Het terug te betalen bedrag per semester zal afhankelijk zijn van de effectieve 
looptijd van de nog te sluiten geldleningsovereenkomst; 

• De eerste terugbetaling zal geschieden na afloop van het eerste semester van het 
jaar 2024;.

• De terugbetaling gebeurt op rekeningnummer BE03 7765 9536 5384 van KOSM.
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• De looptijd van de geldleningsovereenkomst  wordt bepaald in het belang van de 
Partijen en kan bij gemeen akkoord worden verlengd of verkort, in de mate der 
financiële mogelijkheden en bij wederzijdse overeenstemming tussen de Partijen in de 
Stuurgroep, met dien verstande dat de lening in elk geval moet worden terugbetaald 
binnen een maximale periode van 23 jaar.

• De schuld zal worden vereffend aan de hier optredende VZW KOSM of aan haar 
rechtsopvolgers, te welken titel ook;

• Alle sommen die in het kader van deze overeenkomst zijn verschuldigd en niet 
worden betaald zoals contractueel afgesproken, hetzij door de STAD BREE  hetzij 
door KOSM, brengen van rechtswege na voorafgaande ingebrekestelling een 
nalatigheidsinterest op van 10% per jaar tot aan de volledige betaling.

 
Partijen erkennen en aanvaarden dat het toekennen van de geldlening tot prefinanciering van 
de ontwerp- en bouwkosten voor de Sporthal een wezenlijk bestanddeel van 
onderhavige  Overeenkomst  vormt.
 
Artikel 5.2.2.: De toekenning van een onverdeeld erfpachtrecht aan KOSM en de  STAD BREE
 
Tijdens de Planningsfase, c.q. Ontwerpfase maakt KOSM zich sterk dat KSOB een 
(onverdeeld) erfpachtrecht zal toekennen aan de STAD BREE op de gronden binnen het 
Projectgebied Atletiekpiste (in onverdeeldheid met het erfpachtrecht dat KSOB eveneens aan 
KOSM zal toekennen).  
 
De gemeenschappelijke bepalingen zoals voorzien in artikel 5.5.2. van onderhavige 
Overeenkomst zijn van toepassing op het onverdeeld recht van erfpacht dat zal worden 
toegekend aan  Partijen (en in het kader waarvan de wijze waarop het onverdeeld recht van 
erfpacht wordt toegekend nader zal worden bepaald).
 
Artikel 5.2.2.1.: De vergoeding te betalen door de STAD BREE en KOSM
 
De STAD BREE zal semestrieel een erfpachtvergoeding betalen voor de duurtijd van de nog 
te sluiten erfpachtovereenkomst.
 
Tijdens de Bouwfase Atletiekpiste bedraagt de door de STAD BREE te betalen 
erfpachtvergoeding (canon) 1,00 [één] euro NETTO per semester.
 
Tijdens de eerste periode van 25 jaar van de Gebruiksfase Atletiekpiste bedraagt de door 
STAD BREE te betalen erfpachtvergoeding  (canon) 20.650,00 [twintigduizend zeshonderdvijftig] 
euro NETTO per semester.
 
Tijdens de laatste 5 jaar van de Gebruiksfase Atletiekpiste bedraagt de door STAD BREE te 
betalen erfpachtvergoeding  (canon) 1,00  [één] euro  NETTO per semester.
 
Deze vergoeding moet semestrieel worden betaald en is betaalbaar op 
rekeningnummer……van KSOB.  Deze erfpachtvergoeding is niet gekoppeld aan de index en 
kan niet worden geïndexeerd.
 
De erfpachtvergoeding die door KOSM moet worden betaald aan KSOB wordt onderling 
overeengekomen en wordt mee opgenomen in de erfpachtovereenkomst.
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Voor het gezamenlijk gebruik van de Atletiekpiste door zowel de STAD BREE als KOSM zullen 
Partijen een Gebruiksovereenkomst Atletiekpiste sluiten, in overeenstemming met de 
bepalingen van onderhavige Overeenkomst.
Artikel 5.2.2.2.: Duur van de erfpacht
 
Het onverdeeld erfpachtrecht zal aanvang nemen uiterlijk op datum van de beëindiging van 
de Ontwerpfase, i.e. de start van de Bouwfase voor de Atletiekpiste en zal een einde nemen 
na een periode van 30 jaar na de aanvang van de Gebruiksfase Atletiekpiste (onverminderd 
een eventuele vervroegde beëindiging).
 
Partijen komen overeen dat de erfpachtovereenkomst, gesloten onder de wet van 10 januari 
1824, - Wet over het recht van erfpacht - vanaf de inwerkingtreding van Boek 3 Nieuw BW 
(ten laatste op 1 september 2021), onderworpen zal zijn aan de nieuwe bepalingen inzake 
erfpacht.
 
Bij het einde van de erfpachtovereenkomst zal de STAD BREE verder gebruik kunnen maken 
van de gronden en de daarop gerealiseerde infrastructuur betreffende het Projectgebied 
Atletiekpiste. Dit gebruik is precair en kan te allen tijde worden opgezegd door KOSM of 
door KSOB indien KOSM of KSOB de gronden een andere invulling wensen te geven, al 
naargelang de juridische figuur die Partijen hanteren om het verder gebruik door de STAD 
BREE vorm te geven.
 
Artikel 5.2.3.: Toekennen van een zakelijk recht aan KOSM
 
Tijdens de Planningsfase, c.q. de Ontwerpfase zal DE STAD BREE een zakelijk recht toekennen 
aan KOSM op de gronden binnen het Projectgebied Parking.
 
De gemeenschappelijke bepalingen zoals voorzien in artikel 5.5.2. van onderhavige 
Overeenkomst zijn van toepassing op de overeenkomst tot vestiging van het zakelijk recht 
die zal worden gesloten tussen Partijen (en in het kader waarvan de wijze waarop het 
zakelijk recht aan KOSM wordt toegekend ook nader zal worden bepaald).
 
Artikel 5.2.3.1.: De vergoeding te betalen door KOSM aan de STAD BREE
 
KOSM zal een vergoeding betalen voor de duurtijd van de nog te sluiten overeenkomst tot 
vestiging van een zakelijk recht.
 
Deze vergoeding bedraagt 1 euro voor de gehele periode.
 
Deze vergoeding zal worden betaald bij ondertekening van de notariële akte tot vestiging 
van  voormeld zakelijk recht.
 
Voor het gezamenlijk gebruik van de Parking door zowel de STAD BREE als KOSM zullen 
Partijen een Gebruiksovereenkomst Parking sluiten, in overeenstemming met de bepalingen 
van onderhavige Overeenkomst
 
Artikel 5.2.3.2.: Duur van het zakelijk recht
 
Het zakelijk recht zal aanvang nemen uiterlijk op datum van de beëindiging van de 
Ontwerpfase, i.e. de start van de Bouwfase voor de Parking en zal een einde nemen na een 
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periode van 30 jaar na de aanvang van de Gebruiksfase Parking (onverminderd een 
eventuele vervroegde beëindiging).
 
Partijen komen overeen dat de te sluiten overeenkomst tot vestiging van een zakelijk recht 
(zoals nader overeen te komen tussen Partijen) zal onderworpen zijn aan de op het ogenblik 
van de sluiting geldende wettelijke bepalingen.  
 
Bij het einde van de overeenkomst tot vestiging van een zakelijk recht zal KOSM verder 
gebruik kunnen maken van de gronden en de daarop gerealiseerde infrastructuur betreffende 
het Projectgebied Parking. Dit gebruik is precair en kan te allen tijde worden opgezegd door 
de STAD BREE indien de STAD BREE de gronden een andere invulling wenst te geven.
 
Artikel 5.3.: De Ontwerpfase  
 
Partijen streven ernaar om de Ontwerpfase aanvang te laten nemen binnen een termijn van 
12 maanden na ondertekening van onderhavige Overeenkomst.
 
Tijdens de Ontwerpfase, en voor zover het studiebureau/architectenbureau tijdens de 
Initiatiefase niet is aangeduid op basis van een ontwerpwedstrijd, zullen het door de STAD 
BREE respectievelijk KOSM aangeduide studiebureau/architectenbureau op basis van het 
goedgekeurde Projectvoorstel één of meerdere architecturale ontwerpen uitwerken voor de 
Sporthal respectievelijk de Atletiekpiste en de Parking.
 
De architecturale ontwerpen worden voorgelegd aan en besproken in de Stuurgroep, die zich 
desgevallend kan laten bijstaan en adviseren door een jury. De Stuurgroep dient de 
architecturale ontwerpen, zowel voor de Sporthal als voor de Atletiekpiste en de Parking, 
goed te keuren.  
 
Na goedkeuring van de architecturale ontwerpen door de Stuurgroep zal het 
studiebureau/architectenbureau de ontwerpplannen verder opstellen en uitwerken, op basis 
waarvan Partijen alle vereiste aanvragen voor het verkrijgen van de benodigde 
Omgevingsvergunning(en) om de Globale Sportinfrastructuur te kunnen realiseren zullen 
indienen.
 
Hiertoe maken de STAD BREE en KOSM een aanvraagdossier op met het oog op het 
verkrijgen van de benodigde Omgevingsvergunning(en). Het ontwerp wordt daarbij opgemaakt 
overeenkomstig de Outputspecificaties zoals werd overeengekomen tijdens de 
Planningsfase.   
 
Tot slot worden tijdens de Ontwerpfase door Partijen één of meerdere aannemers aangesteld 
die tot de uitvoering van de architecturale ontwerpen conform het Projectvoorstel zullen 
overgaan.
 
De Ontwerpfase eindigt bij het verkrijgen van de vereiste Definitief Uitvoerbare 
Omgevingsvergunning(en).
 
Partijen streven ernaar om de Planningsfase en de Ontwerpfase te voltooien binnen de 24 
maanden na ondertekening van onderhavige  Overeenkomst.
Artikel 5.3.1.: Tussenkomst in de studie- en bouwkosten voor wat betreft de  aanleg van de 
Atletiekpiste en de Parking
 



 GR Zittingsverslag- 113

De STAD BREE zal gedeeltelijk tussenkomen in de financiering van de studie- en bouwkosten 
van de door KOSM op te richten Atletiekpiste en Parking, volgens de modaliteiten hierna 
bepaald.
 
De STAD BREE zal 40% van de totale studie- en bouwkosten dragen van de door KOSM op 
te richten Atletiekpiste en Parking.
 
Alvorens de STAD BREE tot betaling zal overgaan, maakt KOSM elke maand een 
gedetailleerde vorderingsstaat op van de uitgevoerde werken, waarbij de periode van de 
eerste vorderingsstaat begint bij aanvang van de Ontwerpfase en eindigt op de laatste dag 
van de betreffende kalendermaand. 
 
Enkel kosten die gelieerd zijn aan de planning, het ontwerp en de bouw van de op te 
richten Atletiekpiste en Parking komen in aanmerking voor tussenkomst.
 
Als het studiebureau/architectenbureau of de aannemer de werken vroeger aanvat, begint de 
periode van de eerste vorderingsstaat op de reële aanvangsdatum van de werken te lopen. 
De periode van de tweede en volgende vorderingsstaten zal altijd beginnen op de eerste van 
de lopende maand en eindigen op de laatste dag ervan. De laatste vorderingsstaat eindigt 
bij aanvang van de Gebruiksfase Atletiekpiste respectievelijk de Gebruiksfase Parking.
 
Bij elke aanvraag tot betaling maakt KOSM een gedetailleerde en door het Bestuur van 
KOSM ondertekende vorderingsstaat op van het totaal van de gerealiseerde werken voor de 
afgelopen maand, voorzien van originele stavingsstukken.
 
De vorderingsstaten worden per e-mail door KOSM aan de STAD BREE bezorgd.
 
Vanaf de ontvangst van de vorderingsstaat beschikt de STAD BREE  over een 
verificatietermijn (= de tijd die de STAD BREE nodig heeft om de vorderingsstaat na te 
kijken) van 30 kalenderdagen. 
 
Binnen de termijn van 30 kalenderdagen worden de ingediende vorderingsstaten goedgekeurd 
of betwist. 
 
De vorderingsstaten worden bij betwisting of onduidelijkheid verplicht besproken in de 
Stuurgroep.
 
Na schriftelijke goedkeuring van de voorgelegde vorderingsstaat beschikt de STAD BREE over 
een termijn van 23 kalenderdagen om tot betaling van de vorderingsstaat over te gaan. 
 
De betalingen gebeuren op het rekeningnummer van KOSM, BE03 7765 9536 5384.
 
De vorderingsstaten vermelden steeds gedetailleerd de werkelijke studie- en bouwkosten van 
de afgelopen periode inclusief BTW en taksen (= vermelding aan 100%), waarvan telkens 
40% door de STAD BREE wordt betaald aan KOSM.
 
Op eenvoudig verzoek bezorgt KOSM dienstige boekhoudkundige stukken aan de STAD BREE.
 
Bij betwisting aangaande de vorderingsstaten gaan Partijen over tot de minnelijke 
geschillenbeslechtingsprocedure zoals voorzien in artikel 7.1. van onderhavige Overeenkomst.
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Artikel 5.4.: De Bouwfase
 
De Bouwfase vangt, in het voorkomende geval, aan met het verkrijgen van één of meerdere 
Definitief Uitvoerbare Omgevingsvergunningen conform scenario 1 (met dien verstande dat de 
Bouwfase voor scenario 1 enkel aanvangt voor zover zowel voor de Sporthal en de Parking 
als voor de Atletiekpiste een Definitief Uitvoerbare Omgevingsvergunning is verkregen), of, 
indien dit niet zou mogelijk blijken, conform het onderhandelde scenario 2.
 
Tijdens de Bouwfase garanderen Partijen het nodige te zullen doen met betrekking tot de 
oprichting van de Sporthal, de Parking en de Atletiekpiste aan de hand van het 
goedgekeurde Projectvoorstel en de afgeleverde Definitief Uitvoerbare Vergunning(en) voor de 
Globale Sportinfrastructuur.
 
Tijdens de Bouwfase zullen Partijen in de hoedanigheid van bouwheer overgaan tot de 
realisatie van de Globale Sportinfrastructuur. Het bouwheerschap wordt verdeeld als volgt: 
STAD BREE treedt op als bouwheer voor de Sporthal; KOSM treedt op als bouwheer voor de 
Atletiekpiste en de Parking.
 
De hoedanigheid van bouwheer kan voor beide Partijen worden overgedragen aan een Derde 
eventueel actief binnen de bredere gebiedsontwikkeling, voor zover deze Derde rekening 
houdt met de Outputspecificaties zoals opgesteld door Partijen.
 
Partijen erkennen en aanvaarden dat de bouw van de Globale Sportinfrastructuur een 
essentieel bestanddeel van deze Overeenkomst uitmaakt.
 
Partijen komen overeen dat vanaf het ogenblik dat de Bouwfase is ingegaan een periode ten 
belope van 18 maanden wordt toegekend aan de Partijen om over te gaan tot de 
constructie van het vergunde Project. Deze periode van 18 maanden betreft een streefdatum 
en kan niet tot aansprakelijkheid in hoofde van de Partijen leiden.
 
De Bouwfase eindigt bij de voorlopige oplevering van de Globale Sportinfrastructuur. Zulks 
kan gefaseerd geschieden.
 
Artikel 5.5.: De Gebruiksfase
 
Artikel 5.5.1.: Algemeen 
 
De respectievelijke Gebruiksfase vangt in het voorkomende geval aan na het verkrijgen van 
een proces-verbaal van voorlopige oplevering van de gehele of gedeeltelijke Globale 
Sportinfrastructuur  die werd gerealiseerd (al naargelang de Globale Sportinfrastructuur 
geheel of gedeeltelijk voorlopig wordt opgeleverd).
 
Elke respectievelijke Gebruiksfase duurt 30 jaar.
 
De Gebruiksfase Sporthal wordt opgesplitst in de Gebruiksfase Sporthal Sub 1, voor een 
eerste periode van 18 jaar, en de Gebruiksfase Sporthal Sub 2, voor een tweede periode van 
12 jaar.
 
Tijdens de Gebruiksfase Sporthal blijft de STAD BREE eigenaar van de Sporthal. Tevens blijft 
de STAD BREE tijdens de Gebruiksfase Parking eigenaar van de gronden van de Parking.
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Tijdens de Gebruiksfase Atletiekpiste blijft KSOB, die wordt aangemerkt als eigenaar van het 
Projectgebied Atletiekpiste , effectief eigenaar van deze gronden, met dien verstande dat de 
STAD BREE en KOSM, op basis van het onverdeeld recht van erfpacht en tijdens de volledige 
looptijd van de erfpacht, eigenaar zijn van de Atletiekpiste.
 
Voor de gehele duur van elke respectievelijke Gebruiksfase krijgen Partijen een zakelijk, 
persoonlijk en/of gebruiksrecht, al naargelang, op de Globale Sportinfrastructuur volgens de 
modaliteiten bepaald in onderhavige Overeenkomst.
 
In die zin zal de op te richten Globale Sportinfrastructuur Multi-inzetbaar zijn.
 
Partijen zullen vrij kunnen beschikken over de reeds aanwezige materialen volgens een 
inventaris die zal worden opgesteld door Partijen.
 
Dit niet exclusief (gebruiks)recht houdt in dat de STAD BREE en KOSM gezamenlijk of 
afwisselend gebruik maken van de op te richten Globale Sportinfrastructuur.
 
Partijen leggen jaarlijks in de maand juni, in onderling overleg, de beschikbare lokalen, 
periodes, dagen en uren vast gedurende dewelke de Globale Sportinfrastructuur tijdens het 
aanstaande schooljaar ter beschikking wordt gesteld aan KOSM.
 
KOSM heeft bij het vastleggen van de gebruiksuren en de beschikbare lokalen voor het 
aanstaande schooljaar voorrang op andere (kandidaat-)gebruikers.
 
De verdeling van de gebruiksuren en de beschikbare lokalen gebeurt in de Stuurgroep.
 
 
5.5.2.:  Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Multi-inzetbaar gebruik van de Globale 
Sportinfrastructuur 
 
Artikel 5.5.2.1.: Service-  en exploitatiekosten tijdens de Gebruiksfase
 
Alle service- en exploitatiekosten met betrekking tot de Globale Sportinfrastructuur, zoals 
beschreven in de artikelen 5.5.2.2 tot en met 5.5.2.5 van deze Overeenkomst, vallen ten laste 
van de STAD BREE voor de gehele duurtijd van elke respectievelijke Gebruiksfase.
 
Wanneer bepaalde service- of exploitatiekosten evenwel worden veroorzaakt door het 
kennelijk onvoorzichtig, buitensporig of foutief gedrag in hoofde van KOSM, kan de STAD 
BREE deze kosten verhalen op KOSM.
 
Artikel 5.5.2.2.:  Water, gas, elektriciteit/energie, internet, telefonie  tijdens de Gebruiksfase
 
De STAD BREE zal gedurende de gehele Gebruiksfase de kosten voor het water-, gas- en 
elektriciteits-/energie-, internet- en telefonieverbruik met betrekking tot de Globale 
Sportinfrastructuur dragen. Hieronder vallen ook de kosten voor het aangaan van de 
overeenkomsten, de meterhuur en eventuele andere kosten en boetes van nutsbedrijven. De 
STAD BREE sluit zelf overeenkomsten met leveranciers, tenzij de STAD BREE en KOSM 
uitdrukkelijk schriftelijk hebben afgesproken dat KOSM dit doet.
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Als KOSM behoefte heeft aan zaken of diensten waarover geen afspraken zijn gemaakt, kan 
KOSM voor eigen rekening en risico en met goedkeuring van de STAD BREE overeenkomsten 
en servicecontracten sluiten met leveranciers.
 
Wanneer bepaalde kosten betreffende water, gas, elektriciteit/energie, internet, 
telefonie   evenwel worden veroorzaakt door het kennelijk onvoorzichtig, buitensporig of 
foutief gedrag in hoofde van KOSM, kan de STAD BREE deze kosten verhalen op KOSM.
 
 
 
Artikel 5.5.2.3.: Onderhoud, herstellingen en verfraaiingswerken tijdens de Gebruiksfase 
 
DE STAD BREE zal gedurende de gehele Gebruiksfase de kosten voor het gebeurlijk 
onderhoud, noodzakelijke herstellings- en verfraaiingwerken dragen met betrekking tot de 
Globale Sportinfrastructuur.
 
De STAD BREE sluit zelf de overeenkomsten voor het onderhoud, noodzakelijke herstellings- 
en verfraaiingwerken met leveranciers, tenzij de STAD BREE en KOSM uitdrukkelijk schriftelijk 
hebben afgesproken dat KOSM dit doet.
 
Als KOSM behoefte heeft aan zaken of diensten waarover geen afspraken zijn gemaakt, kan 
KOSM voor eigen rekening en risico en met goedkeuring van de STAD BREE overeenkomsten 
en servicecontracten sluiten met leveranciers.
 
Artikel 5.5.2.4.:  Verzekeringen tijdens de Gebruiksfase
 
De STAD BREE verzekert de Globale Sportinfrastructuur tegen brand en bijkomende risico’s 
(gevolgschade), ontploffing, storm- en waterschade en blikseminslag, alsmede neemt zij een 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen verhaal van derden.
 
De STAD BREE verbindt zich er voorts toe om uiterlijk bij aanvang van de respectievelijke 
Gebruiksfase (desgevallend gefaseerd voor de Sporthal en/of de Parking en/of de 
Atletiekpiste) een verzekering te sluiten voor al de goederen die zich zullen bevinden in de 
Globale Sportinfrastructuur, inrichting, afwerking en aankledingen.
 
Op verzoek van KOSM zal zij het bewijs van de verzekering leveren, evenals van de betaling 
van de laatste vervallen premie.
 
Indien de verzekering niet tussenkomt wegens het opzettelijk, kennelijk onvoorzichtig, 
buitensporig of foutief gedrag in hoofde van KOSM, kan de STAD BREE deze kosten verhalen 
op KOSM.
 
Artikel 5.5.2.5.:  Belastingen en taksen tijdens de Gebruiksfase
 
De STAD BREE zal gedurende de gehele Gebruiksfase alle verplicht te betalen lokale, 
regionale, federale belastingen of taksen dragen met betrekking tot de Globale 
Sportinfrastructuur. Hieronder vallen ook eventuele kosten en boetes gevestigd door de 
lokale, regionale, federale overheden.
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De STAD BREE is niet gehouden tot het betalen van lokale, regionale, federale kosten of 
boetes veroorzaakt door het kennelijk onvoorzichtig, buitensporig of foutief gedrag in hoofde 
van KOSM.
 
Artikel 5.5.2.6.: Huishoudelijk reglement tijdens de Gebruiksfase
 
Partijen verbinden zich ertoe om bij aanvang van de Gebruiksfase een huishoudelijk 
reglement op te maken, desgevallend afzonderlijk voor de Sporthal, de Parking en de 
Atletiekpiste.
 
Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld en goedgekeurd in de Stuurgroep.
 
Artikel 5.5.3.: Specifieke bepalingen voor de door de STAD BREE op te richten Sporthal
 
Artikel 5.5.3.1.: De verplichting tot het sluiten van een Huurovereenkomst in hoofde van beide Partijen voor 
aanvang van  de Gebruiksfase Sporthal Sub 1
 
Partijen zullen voor aanvang van de Gebruiksfase Sporthal Sub 1 een Huurovereenkomst 
sluiten, met als voorwerp de huur van de Sporthal door KOSM.
 
Deze Huurovereenkomst is van bepaalde duur en eindigt van rechtswege na een periode van 
18 jaar.
 
Wanneer reeds een ontwerp van Huurovereenkomst dient te worden voorgelegd aan AGIOn 
met het oog op de indiening van het subsidieaanvraagdossier, zullen Partijen in onderling 
overleg een passend ontwerp van overeenkomst voorbereiden en aan AGIOn overmaken.
 
Deze Huurovereenkomst wordt geconcretiseerd in de Stuurgroep.
 
Deze Huurovereenkomst zal de basisafspraken concretiseren zoals opgesomd in artikel  5.5.2. 
en volgende van deze Overeenkomst. Partijen mogen enkel afwijken van deze kaderafspraken 
voor zover hierover een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord bestaat, onderhandeld in de 
Stuurgroep.
 
Tijdens de Gebruiksfase Sporthal Sub 1 geeft de STAD BREE, op dat moment in de 
hoedanigheid van verhuurder, in huur aan KOSM, op dat moment in de hoedanigheid van 
huurder, (een deel van) de Sporthal, met inbegrip van de tussen Partijen in de Stuurgroep 
nog te inventariseren eerste uitrusting en de sportmaterialen en toestellen.
 
Het sluiten van een Huurovereenkomst tussen KOSM en de STAD BREE volgens de 
modaliteiten voorzien in onderhavige Overeenkomst vormt een wezenlijk bestanddeel van 
onderhavige Overeenkomst.
 
Artikel 5.5.3.1.1.: Huurprijs tijdens de Gebruiksfase Sporthal Sub 1
 
Voor een eerste periode van 18 jaar te rekenen vanaf aanvangsdatum Gebruiksfase Sporthal 
zal de basishuurprijs per kwartaal, inclusief kosten en lasten worden berekend volgens 100% 
van de maximale subsidiabele financiële norm (artikel 3.2 § 1 1ste bolletje) in euro/m²/jaar 
voor een huurcontract met een looptijd van 18 jaar. De aanvangshuur heeft hier betrekking 
op het eerste jaar van de Huurovereenkomst.  
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De huurprijs wordt als volgt berekend op basis van  100% van de maximaal subsidiabele 
financiële en fysische norm.
 

• financiële norm: financiële norm (exclusief btw) zoals van toepassing bij aanvang van 
de huur X 1,06 X 1,1 X 1,1 X 1,1 = de te betalen huurprijs euro per m².

 
• fysische norm: Partijen gaan er in ieder geval van uit dat volgende bruto-

vloeroppervlakten gesubsidieerd worden:
▪ Voor de Sporthal zelf (exclusief de hieronder opgesomde 

ruimtes): een subsidiabele bruto-oppervlakte van 2.490 m²;
▪ Voor de vestiging van de lunchruimte, bergruimte en technische 

ruimte:  een subsidiabele bruto-oppervlakte van  800 m²;
▪ Voor de vestiging van de centrale diensten: een subsidiabele 

bruto-oppervlakte van 800 m².
 
De “Huurprijs” dient  door KOSM uiterlijk de eerste dag van ieder kwartaal aan de STAD 
BREE te worden betaald door storting op rekeningnummer BE26 0910 1655 7929.
 
De Huurprijs is gekoppeld aan de gezondheidsindex en zal jaarlijks worden aangepast 
volgens de formule:
 
Aangepaste huurprijs =                      basishuurprijs x nieuw indexcijfer    
                                                                     
gedeeld door basisindexcijfer
 
De basishuurprijs is de Huurprijs zoals berekend in onderhavig artikel van onderhavige 
Overeenkomst.
 
Als nieuw indexcijfer geldt de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan die van de 
aanpassing van de Huurprijs. Als basisindexcijfer geldt het indexcijfer van de maand die de 
ondertekening van de nog te sluiten Huurovereenkomst voorafgaat.
 
De indexaanpassing vindt automatisch plaats.
 
De aanpassing van de Huurprijs gebeurt jaarlijks op de verjaardag van de inwerkingtreding 
van de Huurovereenkomst.
 
Artikel 5.5.3.2.: De verplichting tot het sluiten van een Gebruiksovereenkomst Sporthal  in hoofde van beide 
Partijen voor aanvang Gebruiksfase Sporthal Sub 1
 
Partijen zullen voor aanvang van de Gebruiksfase Sporthal Sub 1 een Gebruiksovereenkomst 
Sporthal sluiten voor deze Gebruiksfase.
 
Deze Gebruiksovereenkomst Sporthal voor de Gebruiksfase Sporthal Sub 1 is van bepaalde 
duur en eindigt van rechtswege na een periode van 18 jaar.
 
Deze Gebruiksovereenkomst Sporthal voor de Gebruiksfase Sporthal Sub 1 wordt 
geconcretiseerd in de Stuurgroep.
 
Deze Gebruiksovereenkomst Sporthal voor de Gebruiksfase Sporthal Sub 1 zal de 
basisafspraken concretiseren zoals opgesomd in artikel 5.5.2. van deze Overeenkomst. 
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Partijen mogen enkel afwijken van deze kaderafspraken voor zover hierover een uitdrukkelijk 
en schriftelijk akkoord bestaat onderhandeld in de Stuurgroep.
De Gebruiksovereenkomst Sporthal voor de Gebruiksfase Sporthal Sub 1  zal afspraken en 
een vergoedingsregeling concretiseren voor het (gedeeltelijk) gebruik door de Stad BREE van 
de Sporthal, met inbegrip van de tussen Partijen in de Stuurgroep nog te inventariseren 
eerste uitrusting en de sportmaterialen en toestellen.
 
Het sluiten van een Gebruiksovereenkomst Sporthal voor de Gebruiksfase Sporthal Sub 
1  tussen de STAD BREE en KOSM volgens de modaliteiten voorzien in onderhavige 
Overeenkomst vormt een wezenlijk bestanddeel van onderhavige Overeenkomst.
 
Artikel 5.5.3.2.1.: De vergoeding te betalen door de STAD BREE aan KOSM
 
Voor een eerste periode van 18 jaar te rekenen vanaf aanvangsdatum Gebruiksfase Sporthal, 
i.e. Gebruiksfase Sporthal Sub 1, zal de STAD BREE een gebruiksvergoeding betalen aan 
KOSM.
 
Deze gebruiksvergoeding komt overeen met het niet-gesubsidieerde deel van de 
(geïndexeerde) “Huurprijs”,  zoals bepaald in artikel 5.5.3.1.1 van de Overeenkomst.
 
 
De aanpassing van de gebruiksvergoeding gebeurt jaarlijks overeenkomstig de aanpassing van 
de Huurprijs.
 
Artikel 5.5.3.3: De verplichting tot het sluiten van een Gebruiksovereenkomst Sporthal  in hoofde van beide 
Partijen voor aanvang  Gebruiksfase Sporthal Sub 2
 
Partijen zullen voor aanvang van de Gebruiksfase Sporthal Sub 2 een Gebruiksovereenkomst 
Sporthal sluiten voor deze Gebruiksfase.
 
Deze Gebruiksovereenkomst is van bepaalde duur.
 
De Gebruiksovereenkomst Sporthal voor de Gebruiksfase Sporthal Sub 2 neemt aanvang na 
de beëindiging van de Huurovereenkomst zoals voorzien in artikel 5.5.3.1. van deze 
Overeenkomst en neemt van rechtswege een einde na een periode van 12 jaar.
 
De Gebruiksovereenkomst Sporthal voor de Gebruiksfase Sporthal Sub 2 wordt 
geconcretiseerd in de Stuurgroep.
 
Daarbij zal alleszins rekening gehouden worden met de Gemeenschappelijke bepalingen 
inzake het Multi-inzetbaar gebruik  van de Globale Sportinfrastructuur zoals opgenomen in 
art. 5.5.2 van deze Overeenkomst.
 
Conform de bepalingen van artikel 5.5.1 van deze Overeenkomst zal KOSM tijdens de 
Gebruiksfase Sporthal Sub 2 prioritair gebruik mogen maken van de Sporthal. Bij aanvang 
van deze periode betaalt KOSM aan de STAD BREE eenmalig een gebruiksvergoeding van 1 
(één) euro voor de ganse duur van de Gebruiksfase Sporthal Sub 2.
 
Het sluiten van een Gebruiksovereenkomst Sporthal voor de Gebruiksfase Sporthal Sub 
2  tussen de STAD BREE en KOSM volgens de modaliteiten voorzien in onderhavige 
Overeenkomst vormt een wezenlijk bestanddeel van onderhavige Overeenkomst.
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Artikel 5.5.4.: Specifieke bepalingen voor de door KOSM op te richten Atletiekpiste en Parking
 
Artikel 5.5.4.1: De verplichting tot het sluiten van overeenkomsten tot vestiging van een zakelijk recht in hoofde 
van beide Partijen
 
Partijen zullen overeenkomstig artikel 5.2.2. van deze Overeenkomst een 
erfpachtovereenkomst sluiten, op grond waarvan Partijen over een onverdeeld recht van 
erfpacht beschikken met betrekking tot de gronden binnen het Projectgebied Atletiekpiste.
 
Tevens zullen Partijen overeenkomstig artikel 5.2.3 van deze Overeenkomst een overeenkomst 
tot vestiging van een zakelijk recht (nader te bepalen) sluiten, op grond waarvan KOSM over 
een zakelijk recht beschikt met betrekking tot de gronden binnen het Projectgebied Parking 
met het oog op de aanleg van de Parking.
 
Het sluiten van deze overeenkomsten tot vestiging van een zakelijk recht volgens de 
modaliteiten voorzien in artikel 5.2.2 en artikel 5.2.3 van onderhavige Overeenkomst vormt 
een wezenlijk bestanddeel van onderhavige Overeenkomst.
 
Artikel 5.5.4.2: De verplichting tot het sluiten van een Gebruiksovereenkomst Atletiekpiste en 

een Gebruiksovereenkomst Parking in hoofde van beide Partijen 
 
Zoals bepaald in artikel 5.2.2.1 en artikel 5.2.3.1 van onderhavige Overeenkomst zullen 
Partijen voor het gezamenlijk gebruik van zowel de Atletiekpiste als de Parking  door de 
STAD BREE en KOSM een Gebruiksovereenkomst Atletiekpiste respectievelijk 
Gebruiksovereenkomst Parking sluiten, in overeenstemming met de bepalingen van 
onderhavige Overeenkomst.
 
Deze Gebruiksovereenkomsten gelden voor een periode van 30 jaar en worden verder 
geconcretiseerd in de Stuurgroep.
 
Daarbij zal alleszins rekening gehouden worden met de Gemeenschappelijke bepalingen 
inzake het Multi-inzetbaar gebruik  van de Globale Sportinfrastructuur zoals opgenomen in 
art. 5.5.2 van deze Overeenkomst.

Artikel 6: Gewijzigde omstandigheden/overmacht
 
Gelet op het veelzijdige karakter, de omvang en de duur van onderhavige Overeenkomst  en 
de verschillende fases dient bij de uitvoering ervan de nodige flexibiliteit door de Partijen 
aan de dag gelegd te worden.
 
Door gewijzigde omstandigheden, o.a. inzake de markttoestand of het regelgevend kader, kan 
het noodzakelijk zijn dat de Overeenkomst dient te worden aangepast, gewijzigd en/of 
aangevuld.
 
Indien een of meerdere Partijen van mening zijn dat zulks het geval is, zullen Partijen nader 
overleg plegen overeenkomstig de hierna gestelde bepalingen.
 
In het geval dat een Partij meent dat één of meerdere partijen in gebreke blijven m.b.t. het 
nakomen van een of meer van hun verplichtingen, alsmede in alle onvoorziene 
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omstandigheden, zullen Partijen met elkaar in onderling overleg treden, waarbij zij zullen 
trachten binnen de Stuurgroep tot een aanvaardbare oplossing te komen voor de gerezen 
problemen, rekening houdend met hun wederzijdse gerechtvaardigde belangen.
 
Partijen zullen bij het vinden van de hiervoor bedoelde aanvaardbare oplossing zoveel 
mogelijk aansluiten hij het beoogde scenario 1 of het nog overeen te komen scenario 2, 
zoals vermeld in respectievelijk artikel 3.1 en artikel 3.3 van deze Overeenkomst, conform de 
reeds beschikbare resultaten van de Ontwerpfase  en de aannemingsovereenkomst(en).
 
Indien de Partijen binnen een door een Partij daartoe schriftelijk in de Stuurgroep gestelde 
termijn van 15 werkdagen binnen de Stuurgroep niet tot een aanvaardbare oplossing komen, 
heeft de meest gerede partij het recht het niet bereiken van een oplossing als in deze 
paragraaf bedoeld aan te merken als een geschil als bedoeld in artikel 7 van deze 
Overeenkomst.
 
Partijen zijn daarbij niet aansprakelijk ten aanzien van elkaar wanneer zij hun verplichtingen 
krachtens deze Overeenkomst niet kunnen nakomen ingevolge overmacht.  Onder overmacht 
wordt verstaan iedere onvoorziene omstandigheid of gebeurtenis, die niet aan Partijen te 
wijten is en waaraan niet kan worden verholpen, ondanks alle redelijke inspanningen daartoe.

Artikel 7:  Geschillen
 
Artikel 7.1.: Minnelijke regeling
 
In het geval van een onenigheid waarover tussen de Partijen geen overeenstemming kan 
worden bereikt, is er sprake van een geschil, dat in eerste instantie zal worden voorgelegd 
aan een door de Partijen gezamenlijk aan te wijzen externe bemiddelaar of deskundige om 
alsnog een minnelijke regeling trachten te bereiken, die, binnen een af te spreken termijn, 
advies geeft.
 
In het geval van een gedeelde verantwoordelijkheid, of indien er geen eenduidig 
verantwoordelijke Partij kan worden aangeduid, zullen de kosten van de bemiddelaar of 
deskundige gedragen worden door alle Partijen, elk voor de helft.
 
Wanneer de bemiddelaar of deskundige een eenduidig verantwoordelijke Partij kan aanduiden 
zullen de kosten van de bemiddelaar of deskundige gedragen worden door de Partij wiens 
eenduidige verantwoordelijkheid wordt weerhouden.
 
Artikel 7.2.: Gerechtelijke regeling
 
In het geval dat Partijen geen overeenstemming bereiken over de aanstelling van een 
bemiddelaar, of, in het geval de door deskundige in het ongelijk gestelde Partij zich niet kan 
neerleggen bij het advies van de deskundige, kunnen de Partijen of een van hen het geschil 
alsnog voorleggen aan de bevoegde rechtbank.
 
Deze Overeenkomst en alle hieruit vloeiende overeenkomsten worden beheerst door het 
Belgisch recht.
 
Alle geschillen welke uit deze Overeenkomst voortvloeien, worden beslecht door de 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.
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Artikel 8: Contractuele tekortkomingen in hoofde van een Partij
 
Partijen zullen in geval van een eventuele niet-nakoming van de contractuele verplichtingen 
van de andere Partij, steeds gehouden zijn om een schriftelijke ingebrekestelling met een 
omstandige motivering vergezeld van de nodige stukken per e-mail ter informatie en per 
aangetekende brief als officiële communicatie te verzenden, die de andere Partij in staat 
moet stellen om aan de vastgestelde tekortkoming te verhelpen.
 
Pas indien deze aangetekende ingebrekestelling gedurende één maand na verzending ervan 
zonder gevolg is gebleven of aan de vastgestelde tekortkoming onvoldoende werd verholpen, 
kan de vorderende Partij verdere actie ondernemen conform de bepalingen van artikel 7 van 
deze Overeenkomst.

Artikel 9: Beëindigingsregeling – Wijzen van beëindiging
 
Partijen komen overeen dat, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, de Overeenkomst 
van rechtswege wordt beëindigd bij het  verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst, 
meer bepaald bij het verstrijken van de Gebruiksfase die het laatst is gestart, of bij het niet-
verkrijgen van een Definitief Uitvoerbare Omgevingsvergunning voor scenario 1 of scenario 2 
(voor zover Partijen daartoe zouden overgaan).
 
Onderhavige Overeenkomst is van bepaalde duur en eindigt aldus van rechtswege bij het 
verstrijken van de termijn zoals deze wordt voorzien in onderhavige Overeenkomst, tenzij 
Partijen vooraf een andere, schriftelijke regeling zouden zijn overeengekomen. De 
Overeenkomst kan niet eenzijdig worden opgezegd door Partijen.
 
De Overeenkomst kan te allen tijde worden beëindigd door middel van een uitdrukkelijk en 
schriftelijk akkoord tussen Partijen. Dit akkoord wordt onderhandeld in de Stuurgroep.
 
Partijen komen overeen dat de Overeenkomst van rechtswege een einde neemt wanneer 
Partijen, nadat werd overgeschakeld naar scenario 2, én in ieder geval na het doorlopen van 
het verplicht bemiddelingstraject, geen overeenstemming bereiken over de inhoud en 
draagwijdte van een project voor de realisatie van een Globale Sportinfrastructuur 
overeenkomstig scenario 2.
 
In geval van een beëindiging van deze Overeenkomst zullen de kosten die door Partijen 
werden gemaakt voor wat betreft de eventueel uitgevoerde studies en aanverwante kosten 
gedeeld worden tussen beide Partijen.

Artikel 10: Algemene slotbepalingen
 
Beide Partijen verbinden zichzelf en hun eventuele rechtsopvolgers solidair en ondeelbaar.
 
Geen van de Partijen kan onderhavige Overeenkomst aan een derde partij overdragen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege de andere partij (behoudens andersluidende 
bepaling).
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Voor de uitvoering van onderhavige Overeenkomst zullen alle kennisgevingen gebeuren op de 
maatschappelijke zetel of het daartoe aangemerkte e-mailadres van Partijen, zoals hierna 
aangeduid.
 
Voor de STAD BREE gebeuren alle kennisgevingen per aangetekende zending:
 

• DE STAD BREE , met bestuurszetel te 3960 BREE, Vrijthof 10 .
 
Voor KOSM gebeuren alle kennisgevingen per aangetekende zending:
 

• De VZW KATHOLIEK ONDERWIJS SINT-MICHIEL BOCHOLT - BREE – PEER (KOSM) met 
maatschappelijke zetel te 3960 BREE, Sint-Jacobstraat 12.

 
Voor de STAD BREE gebeuren alle kennisgevingen per e-mail:
 

•  centralebalie@bree.be
 
Voor KOSM gebeuren alle kennisgevingen per e-mail terzelfder tijd:
 

• lucevens@tismbree.eu;
• marc.timmermans@kosm.be.

 
Onderhavige Overeenkomst bevat 1 bijlage, die integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst. 
Ingeval van interpretatieproblemen tussen de bijlagen en de Overeenkomst, zal deze laatste 
primeren.
 
Elke afwijking van onderhavige Overeenkomst moet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 
worden overeenkomen.
 
Bij onwerkzaamheid en/of nietigheid  van een bepaling van onderhavige Overeenkomst, 
treedt daarvoor een regeling in de plaats die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo 
dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven volledig van kracht.
 
Opgemaakt op 20/08/2021 te BREE  in 2 originele exemplaren, waarvan elke Partij 
uitdrukkelijk erkent één ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
 
STAD 
BREE                                                                             VZW 
KOSM
 
BIJLAGE:
 

1. Plan afbakening van de Projectgebieden.
 

25. Samenwerkingsovereenkomst met Kind en Taal vzw rond Instapje - goedkeuring

SAMENVATTING

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Bree en Kind en Taal vzw rond de 
opstart van Instapje, een taalproject voor jonge gezinnen, gefinancierd in 2021 door de 

mailto:lucevens@tismbree.eu
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coronasubsidies ter bestrijding van kansarmoede en in 2022 verdergezet met middelen van 
het Huis van het Kind.

EXTRA VERMELDINGEN

Iedereen vindt dit een mooi initiatief. Is 15 gezinnen niet weinig? Kent men de noden? 
Antwoord: We gaan dit opstarten en bekijken in de loop van het traject wel hoe de behoefte 
al dan niet groeit. Een deel van het budget komt uit Europese fondsen.

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

Overwegende het besluit van de Gemeenteraad van 12 april 2021 over de aanwending van 
de Vlaamse subsidies voor armoedebestrijding n.a.v. COVID-19 waarin tot de uitrol van een 
taalproject werd besloten;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen OCMW Bree en 
Kind en Taal vzw rond het taalproject Instapje, wat voor 2021 gefinancierd wordt met 
projectsubsidies van de Vlaamse Overheid i.h.k.v. maatregelen ter bestrijding van de 
kansarmoede t.g.v. de coronacrisis en voor 2022 met middelen van het Huis van het Kind uit 
het OCMW.
 
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.

VERPLICHTE BIJLAGE
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26. Samenwerkingsovereenkomst Weg naar Opitter - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Oudsbergen 
betreffende de Weg naar Opitter goed

EXTRA VERMELDINGEN

Fractie Verjonging: Hopelijk wordt er ook iets gedaan aan de fietspaden langs de Opstraat, 
die zijn levensgevaarlijk. Antwoord: We zijn ermee bezig, samen met de schoolomgeving en 
dit moet inderdaad verkeersveiliger worden ingericht.

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 36;
 
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;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

OVERWEGING

Aangezien de gemeente OUDSBERGEN de volgende werken wenst uit te voeren:
Aanleg fietspad langs de Weg naar Opitter met aansluiting op het fietspad langs de Opstraat 
(grondgebied Bree).
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Aangezien stad BREE de volgende werken wenst uit te voeren:
Herinrichtingswerken kruispunt Opstraat – Roesstraat met inbegrip van aanleg fietspad tot 
aan de grens met Oudsbergen.
 
Aangezien partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van de werken voor rekening van de 
verschillende overheden in het algemeen belang worden samengevoegd

FINANCIËLE IMPACT

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2021, op budgetcode 2240007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000039/MJP000526);

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Oudsbergen 
betreffende de Weg naar Opitter goed.
 
Art. 2: De gemeenteraad geeft bevoegdheid aan de burgemeester om deze overeenkomst te 
ondertekenen
 
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt bij het dossier gevoegd en overgemaakt aan de 
betrokken partijen
 
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.
  

27. Tijdelijke vervanging algemeen directeur in de week van 13/09/2021 - goedkeuring

SAMENVATTING

Conform art. 166 DLB wordt de algemeen directeur vervangen door MAT-lid Sven Meermans 
in de week van 13/09/2021.

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

Overwegende dat de algemeen directeur Stefan Goclon en de waarnemend algemeen 
directeur Marjolein Schelmans met vakantie zijn in de week van 13/09/2021;
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STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: Conform art. 166 DLB wordt de algemeen directeur vervangen door MAT-lid Sven 
Meermans in de week van 13/09/2021.
 
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.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN

28. Vervanging of herstellen verwarmingsketel(lichaam) stadhuis – Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze

SAMENVATTING

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het herstellen of vervangen van 
verwarmingsketel(lichaam) stadhuis.

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°;
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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 “Vervanging of herstellen 
verwarmingsketel(lichaam) stadhuis” een bestek met nr. 2021/221/TD/TH werd opgesteld 
door de Technische dienst;
 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Verwijderen bestaande ketel(lichaam), vrijmaken en bewaren van te recupereren 
delen), raming: € 500,00 excl. btw of € 605,00 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Gelijkvloerse levering van vervangende ketel of cascade van ketels + assemblage 
in stooklokaal), raming: € 28.905,00 excl. btw of € 34.975,05 incl. 21% btw;
* Perceel 3 (Verplaatsing van nieuwe ketel(cascade) van leverplaats naar stookruimte), 
raming: € 500,00 excl. btw of € 605,00 incl. 21% btw;
* Perceel 4 (Fysiek installeren van de nieuwe ketel(cascade)), raming: € 500,00 excl. btw of 
€ 605,00 incl. 21% btw;
* Perceel 5 (Hydraulisch koppelen van nieuwe ketel(cascade) naar bestaande installatie), 
raming: € 1.000,00 excl. btw of € 1.210,00 incl. 21% btw;
* Perceel 6 (Koppelen van de rookgasafvoer op bestaande schoorsteen), raming: € 1.000,00 
excl. btw of € 1.210,00 incl. 21% btw;
* Perceel 7 (Elektrisch en regeltechnisch koppelen van de ketel(cascade) + indienststelling), 
raming: € 500,00 excl. btw of € 605,00 incl. 21% btw;
* Perceel 8 (RESTWAARDE BESTAANDE KETEL), raming: € -500,00 excl. btw of € -605,00 incl. 
btw;

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

FINANCIËLE IMPACT

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 32.405,00 excl. 
btw of € 39.210,05 incl. 21% btw (€ 105,00 Btw medecontractant);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2021, op budgetcode 2291007/DOM 1/0119/01 (actie / raming AC000038/MJP000489);

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1      Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/221/TD/TH en de 
raming voor de opdracht “Vervanging of herstellen verwarmingsketel(lichaam) stadhuis”, 
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 € 32.405,00 excl. btw of € 39.210,05 incl. 21% btw 
(€ 6.805,00 Btw medecontractant).
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 2291007/DOM 1/0119/01 (actie / raming AC000038/MJP000489).
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.
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29. Aanleg en aanpassingen nutsleidingen Dreelveld fase 2 - Goedkeuring gunning

SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan de factuur voor de opdracht “Aanleg en aanpassingen nutsl
eidingen Dreelveld fase 2” met een bedrag van 38.443,70 € excl. btw en 41.395,69 € incl. bt
w;

REGELGEVING

De gemeenteraad; 
 
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 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 dat de stad aangesloten is bij Fluvius cvba en dat de opdracht “aanleg en 
aanpassingen nutsleidingen Dreelveld fase 2” kadert binnen de doelstellingen van deze 
intercommunale en de stad tot die intercommunale is toegetreden teneinde op haar 
grondgebied die doelstellingen te verwezenlijken.
 
Overwegende dat op 30 maart 2020 de offerte i.v.m. aanleg en aanpassingen nutsleidingen 
Dreelveld fase 2 werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen;
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Overwegende dat in deze offerte vermeld staat dat dit betaald kan worden met trekkingsrechten;
 
Overwegende dat dit foutief in de offerte van Fluvius stond en zij intussen niet meer werken 
met trekkingsrechten, enkel nog met afhouding dividenden maar dit is niet mogelijk voor een 
nieuwe verkaveling;

FINANCIËLE IMPACT

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2021, op budgetcode 2240007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000039/MJP000520);
 
Overwegende dat een visum vereist is, en dat de financieel directeur op 10 juni 2021 een 
visum met nummer 2012/760 verleende; 

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art 1: Goedkeuring wordt verleend aan de factuur voor de opdracht “Aanleg en aanpassingen 
nutsleidingen Dreelveld fase 2” met een bedrag van 38.443,70 € excl. btw en 41.395,69 
€ incl. btw;

 
Art 2: Dit besluit is aanvullend op het voorgaand besluit van het CBS d.d. 30 maart 2020.
 
 
Art. 3: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van
  2021, op budgetcode 2240007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000039/MJP000520).
 
 
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.

VERPLICHTE BIJLAGE
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30. Aankoop lockers en fietsoplaadpunten voor centrum – Ter kennisgeving goedkeuring 
gunning en lastvoorwaarden

SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring gunning en lastvoorwaarden “Aankoop lo
ckers en fietsoplaadpunten voor centrum” van het college van burgemeester en schepenen v
an 28 juni 2021.

EXTRA VERMELDINGEN

Fractie Verjonging heeft een paar vragen over de juiste locatie, de kleur en de vormgeving. 
De bevoegde schepen geeft hierover verduidelijking.

REGELGEVING

De gemeenteraad; 

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° 
d) ii) (de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen 
van: mededinging ontbreekt om technische redenen);
 
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;
 
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;

OVERWEGING

Overwegende dat het gebruik van elektrische fietsen enorm stijgt en er hiervoor ook de nodige 
fietsinfrastructuur gevraagd wordt;
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Overwegende dat het stadsbestuur het gebruik van de fiets in zijn stad wil aanmoedigen en 
de benodigde accommodatie hiervoor wil faciliteren;
 
Overwegende dat tijdens het marktonderzoek bleek dat de firma Telloport bvba, Schutenseweg 
95 te 3520 Zonhoven een uniek allesomvattend concept kan aanbieden dat gebruiksvriendelijk, 
veilig en toekomstgericht is;
 
Overwegende dat hun systeem bruikbaar is voor alle soorten van fietsbatterijen, laptops, GSM’s, 
en dat deze in een beveiligde plaats kunnen opgeladen worden;
 
Overwegende dat het systeem uitgebreid kan worden met beveiligde fietsstandplaatsen waar 
op hetzelfde moment ook opgeladen kan worden;
 
Overwegende dat het aangeboden systeem op een eenvoudige manier kan uitgebreid worden;
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2021 betref
fende de goedkeuring gunning en lastvoorwaarden van deze opdracht aan Telloport bvba, 
Schutenseweg 95 te 3520 Zonhoven, tegen het nagerekende offertebedrag van € 27.950,74 
excl. btw of € 33.820,40 incl. 21% btw:
 
Overwegende dat deze gunning bij 
hoogdringendheid werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van 2
8 juni 2021, omdat tijdens de centrumwerken rond de kerk zonder al te veel bijkomende 
opbraakwerken deze 
infrastructuur kon worden opgebouwd, en door een tijdige bestelling nog een periode van het
 toeristisch seizoen kon overbrugd worden;

FINANCIËLE IMPACT

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht bij de volgende aanpassing meerjarenplan 
voorzien moet worden in het investeringsbudget van 2021 (éénmalige aankoopkosten) en 
exploitatiebudget van 2021 t.e.m. 2025, op budgetcodes 2240007/DOM 1/0200 (actie/raming 
AC000029/MJP001020) en 6159999/DOM 1/0200 (actie/raming AC000043/MJP000181);
 
Overwegende dat een visum vereist is, en dat de financieel directeur een visum nr. 
2012/762 verleende op 25 juni 2021; 

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

 
Art. 1 De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

“Aankoop lockers en fietsoplaadpunten voor centrum” van het college 
van burgemeester en schepenen van 28 juni 2021.

 
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.
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31. Werken Kanaallaan – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/245/TD/KS en de raming voor de 
opdracht “werken Kanaallaan”.

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 “werken Kanaallaan” een bestek met nr. 
2021/245/TD/KS werd opgesteld door de Technische dienst;
 
Overwegende dat er een infomoment komt voor de bewoners vooraleer er over gegaan 
wordt tot een definitief ontwerp;
 
Overwegende dat er een omgevingsvergunning aangevraagd en goedgekeurd wordt;

FINANCIËLE IMPACT
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 128.081,15 excl. btw 
of € 154.978,19 incl. 21% btw (€ 26.897,04 Btw medecontractant);
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2021, op budgetcode 2240007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000043/MJP001200) 

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1      Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/245/TD/KS en de 
raming voor de opdracht “werken Kanaallaan”, 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 € 128.081,15 
excl. btw of € 154.978,19 incl. 21% btw (€ 26.897,04 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 2240007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000043/MJP001200).
 
 
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.

32. Verhogen en verbreden talud IKN langs de Kuilenstraat – Goedkeuring gunning

SAMENVATTING

Deze grond, ( achter de Wilg op IKN) is van de Stad en de Stad heeft budget voorzien voor 
die te verplaatsen en de ontruimde industriegrond is van de Stad en kan verkocht worden 
aan aangelanden.

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 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 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
 
Gelet op het liggingsplan ( bijlage 1 );
 
Gelet op de berekende kubage te verplaatsen grond door Landmeters & Vastgoed experten, 
Stationswal 28, 3960 Bree ( bijlage 1.1);
 
Gelet op het technisch verslag van de bodemanalyse van Buro BS NV, Afdeling Limburg, 
Koppelstraat 45a, 3650 Dilsen-Stokkem ( bijlage 2);
 
Gelet op de conform verklaring van de Grondbank, opvraagbaar bij de secretaris van het AGB 
( bijlage 5);
 
Gelet op de bedoeling de talud te verhogen en te verbreden langs de Kuilenstaat ( bijlagen 
4.1. en 4.2. );
 
Gelet op de goedkeuring van Limburg.Net ( bijlage 6) voor het verbreden/verhogen van de 
bestaande talud of het aanleggen van een nieuwe talud en dit alles in afstemming met Bosplus 
en het akkoord deze talud over te kopen ( bijlage 3);
 
Gelet op de aanvraag door AGB van een omgevingsvergunning omwille van de reliëfwijziging, 
voorwaardelijk gegund door het CBS in zitting van 17/5/2021 ( bijlage 7 );
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 108.000 € excl. Btw;
 
Overwegende dat volgende ondernemers uitgenodigd werden om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure:
- NV Grondwerken Creyns Guido en Zoon, Industrieterrein Kanaal Noord 1146, 3960 Bree;
- Tholen Grond en Afbraakwerken, Watermolenweg 4, 3950 Bocholt;
- Dirk Broekx, Bergstraat 24, 3960 Bree;
- Bert Cillen Grond- en Afbraakwerken, Industrieterrein  Kanaal-Noord 1661, 3960 Bree;
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Twee kandidaten hebben een prijs binnengebracht:
 
-NV Grondwerken Creyns Guido en Zoon, Industrieterrein Kanaal Noord 1146, 3960 Bree
Verplaatsen grond 4 € per m3 en vormgeving talude 16.50 € de lopende meter;
-Bert Cillen Grond- en Afbraakwerken, Industrieterrein Kanaal-Noord 1661, 3960 Bree:
Verplaatsen grond 3.42 € per m3 en vormgeving talude 14.50 € de lopende meter;
 
Overwegende deze opdracht te gunnen aan Bert Cillen Grond- en Afbraakwerken, Industrieterrein 
Kanaal-Noord 1661, 3960 Bree gezien de meest voordelige prijs;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is bij de stad budget 2600000/0430 
MJP 001242 110.000,- voorzien in het jaar 2021;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De opdracht wordt gegund aan: 
Bert Cillen Grond- en Afbraakwerken, Industrieterrein Kanaal-Noord 1661, 3960 Bree:
Verplaatsen grond 3.42 € per m3 en vormgeving talude 14.50 € de lopende meter
 
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.

REGLEMENTEN, BELASTINGEN EN RETRIBUTIES - GOEDKEURING

33. Ontwerp van ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het 
wegverkeer: Aanpassing N76 ter hoogte van mpt. 47,941 en 47,750.

SAMENVATTING

De gemeenteraad van Stad Bree geeft gunstig advies op het ontwerp van het ministerieel 
besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
 
De wijziging t.o.v. het vorige besluit:
- Op gewestweg N76 wordt een snelheidsbeperking van 70 km/u ingevoerd i.p.v. 90 km/u 
tussen meterpunt 47,941 en 47,570. 

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;
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Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Het college van burgemeester en schepenen:
 
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 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968, Titel I, Hoofdstuk IV;
 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 
Gelet op Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
 
Gelet op de dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010 inzake de procedure van 
aanvullende reglementen beheerd binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare 
Werken;
 
Gelet op de dienstorder MOW/AWV/2016/2 - Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde 
kom;
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 juni 2019 waarbij de gemeenteraad 
volgende bevoegdheden om aanvullende reglementen op het wegverkeer vast te stellen op 
de gemeentewegen gelegen op het grondgebied van de stad Bree, heeft gedelegeerd aan het 
college van burgemeester en schepenen:
-    Aanvullende reglementen per gemeenteweg met maatregelen (vb. wegmarkeringen en 
verkeerstekens);
-    Aanvullende reglementen met gebiedsdekkende maatregelen (vb. bebouwde kom, 
snelheidszones, parkeerzones,…).

VOORWERP EN MOTIVERING

De Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid heeft op haar samenkomst van 17 
november 2020 besloten om een snelheidsbeperking van 70 km/u in te voeren ter hoogte 
van de KMO-ontsluiting op de N76 te Bocholt. Vanuit het oogpunt naar uniformiteit in 
snelheidsregimes gaat men de snelheidsbeperking van 70km/u doortrekken tot de rotonde 
N76 x N76h. Op dit wegsegment zijn de rijrichtingen niet gescheiden van een fysieke 
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middenberm en zijn er aanliggende fietspaden, wat verantwoordt om de snelheidsbeperking 
van 90 km/u op te heffen. 

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Artikel 1: De gemeenteraad van Stad Bree geeft gunstig advies op het ontwerp van het 
ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
 
De wijziging t.o.v. het vorige besluit:
- Op gewestweg N76 wordt een snelheidsbeperking van 70 km/u ingevoerd i.p.v. 90 km/u 
tussen meterpunt 47,941 en 47,570. 
 
Artikel 2: Op het grondgebied van de stad Bree wordt de snelheid van voertuigen beperkt 
als volgt:
 
-een permanente zone-30 schoolomgeving ingevoerd:

• Op gewestweg N721, vak Bree - Maaseik:
         -tussen kilometerpunt 3,895 en 4,220
         -tussen kilometerpunt 4,220 en 3,895
 
- een dynamische  zone-30 schoolomgeving ingevoerd:

• Op gewestweg N730, vak Tongeren - Bree:
         -tussen kilometerpunt 40,550 en 40,840.
         -tussen kilometerpunt 40,840 en 40,550
 
- een permanente snelheidsbeperking van 50km/u ingevoerd:

• Op gewestweg N730:
         -tussen kilometerpunt 40,988 en 40,840
         -tussen kilometerpunt 40,396 en 40,550
         -tussen kilometerpunt 41,800 en 42,402
 
- een permanente snelheidsbeperking van 70 km/u ingevoerd:

• Op gewestweg N76, vak Genk - Hamont:
                   -tussen kilometerpunt 45,720 en 46,382
                   -tussen kilometerpunt 46,600 en 46,382
 
- een permanente snelheidsbeperking van 90 km/u ingevoerd:

• Op gewestweg N73, vak Kessenich (Kinrooi) - Tessenderlo:
                   -tussen kilometerpunt 7,332 en 9,025
                   -tussen kilometerpunt 9,025 en 7,332
                   -tussen kilometerpunt 9,400 en 10,475
                   -tussen kilometerpunt 10,475 en 9,400
                   -tussen kilometerpunt 10,825 en 14,269
                   -tussen kilometerpunt 14,269 en 10,825

• Op gewestweg N76, vak Genk - Hamont:
                   -tussen kilometerpunt 44,980 (vanaf N73) en 45,720
                   -tussen kilometerpunt 46,382 en 44,980 (tot aan N73)
                    -tussen kilometerpunt 46,382  en 47,570
                   -tussen kilometerpunt 46,600 en 47,570
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Artikel 3: De bepalingen van artikel twee worden ter kennis van de weggebruikers gebracht 
door middel van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens.
 
Artikel 4: De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de 
verkeerstekens worden gedragen door het Vlaamse Gewest.
De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk 
worden verwijderd.
 
Artikel 5: Alle bestaande besluiten die betrekking hebben op het onderwerp van de in artikel 
één omschreven weggedeelten worden opgeheven en vervangen door onderhavig besluit. 
 
Artikel 6: Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de griffie van de politierechtbank 
te Maaseik.
 
Artikel 7: 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

Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
 
Rechtsgrond
 
Dit besluit is gebaseerd op:
-het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 2;
 
Motivering
 
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
 
-De N76, N73, N721 en N730 op het grondgebied Bree zijn gewestwegen;
-Bedoeld wegsegment van de N73 is deels als primaire weg type 2 en deels als lokale weg
gecategoriseerd;
-Bedoeld wegsegment van de N76 is deels als primaire gewestweg type 2 en deels als
lokale gewestweg gecategoriseerd;
-Bedoeld wegsegmenten van de N730 en N721 zijn als lokale gewestweg gecategoriseerd;
 
-De permanente snelheidsbeperking tot 30 km/u in de betrokken schoolomgeving op de
N721 is aangewezen omdat de schoolomgeving gelegen is in een zone waar de
verblijfsfunctie overwegend is en waar de verkeersdoorstroming van ondergeschikt belang
is;
 
- Een dynamische snelheidsbeperking tot 30 km/u in de betrokken schoolomgeving op de
N730 is aangewezen omdat het wegbeeld en de verkeersomstandigheden enkel bij het
begin en einde van de school een snelheidslimiet van 30 km/u in de schoolomgeving
rechtvaardigen;
 
-De dynamische snelheidsbeperking tot 30 km/u in de afgebakende schoolomgeving op de
N730 maakt ook een permanente afbouw van de toegelaten snelheid ervoor tot 50 km/u
noodzakelijk, zodat de weggebruikers hun snelheid geleidelijk verminderen;
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-De aanwezigheid van een redresseerstrook van minder dan 75 cm breed
op de bedoelde wegsegmenten van de N76 verantwoordt een snelheidsvermindering naar 90 
km/u (2x2 met middenberm);
 
-De aanwezigheid van vele kruispunten of een redresseerstrook van minder dan 75 cm
breed op de N73 verantwoordt een snelheidsvermindering naar 90 km/u (2x2 met
middenberm);
 
-De aanwezigheid van een gevaarlijk kruispunt, aansluiting met de N793(Sportlaan),
verantwoordt een snelheidsbeperking van 70 km/u op de bedoelde wegsegmenten van de
N76 (2x2 met middenberm);
 
- De aanwezigheid van twee aanliggende fietspaden verantwoorden een
snelheidsbeperking van 50 km/u op de N730 tussen kilometerpunt 41,800 en 42,402;
 
-Op de gewestweg N721 - Opitterkiezel / Maaseikerbaan is de “Zone-50" tussen kmpt.
3,480 en 3,750 (L+R) ingesteld door het aanvullend gemeentelijk reglement op de politie
van het wegverkeer m.b.t. gebiedsdekkende maatregelen - Aanvullend reglement m.b.t. de
afbakening van snelheidszones - Aanvullend reglement m.b.t. snelheidsbeperkingen
(ALGEMEEN SNELHEIDSPLAN), goedgekeurd in de gemeenteraad van de stad Bree bij
zitting van 28 december 2016;
 
De Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid heeft op haar samenkomst van 17 
november 2020 besloten om een snelheidsbeperking van 70 km/u in te voeren ter hoogte 
van de KMO-ontsluiting op de N76 te Bocholt. Vanuit het oogpunt naar uniformiteit in 
snelheidsregimes gaat men de snelheidsbeperking van 70km/u doortrekken tot de rotonde 
N76 x N76h. Op dit wegsegment zijn de rijrichtingen niet gescheiden van een fysieke 
middenberm en zijn er aanliggende fietspaden, wat verantwoordt om de snelheidsbeperking 
van 90 km/u op te heffen; 
 
-De gemeenteraad van Bree heeft gunstig advies gegeven op 6 september 2021 ;
 
Juridisch kader
 
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
-de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen, artikel 3; 
-het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikel 3, 7 en 10;
-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968, Titel I, Hoofdstuk IV;
-het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd en 
inzonderheid door het Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015;
-het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op heden 
gewijzigd;
-de dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010 inzake de procedure van 
aanvullende reglementen beheerd binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare 
Werken;
-de dienstorder MOW/AWV/2016/2 - Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom;
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DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BESLUIT:

 
 
Artikel 1. Op het grondgebied van de stad Bree wordt de snelheid van voertuigen beperkt als 
volgt:
 
-een permanente zone-30 schoolomgeving ingevoerd:

• Op gewestweg N721, vak Bree - Maaseik:
         -tussen kilometerpunt 3,895 en 4,220
         -tussen kilometerpunt 4,220 en 3,895
 
- een dynamische  zone-30 schoolomgeving ingevoerd:

• Op gewestweg N730, vak Tongeren - Bree:
         -tussen kilometerpunt 40,550 en 40,840.
         -tussen kilometerpunt 40,840 en 40,550
 
- een permanente snelheidsbeperking van 50km/u ingevoerd:

• Op gewestweg N730:
         -tussen kilometerpunt 40,988 en 40,840
         -tussen kilometerpunt 40,396 en 40,550
         -tussen kilometerpunt 41,800 en 42,402
 
- een permanente snelheidsbeperking van 70 km/u ingevoerd:

• Op gewestweg N76, vak Genk - Hamont:
                   -tussen kilometerpunt 45,720 en 46,382
                   -tussen kilometerpunt 46,600 en 46,382
                  
 
- een permanente snelheidsbeperking van 90 km/u ingevoerd:

• Op gewestweg N73, vak Kessenich (Kinrooi) - Tessenderlo:
                   -tussen kilometerpunt 7,332 en 9,025
                   -tussen kilometerpunt 9,025 en 7,332
                   -tussen kilometerpunt 9,400 en 10,475
                   -tussen kilometerpunt 10,475 en 9,400
                   -tussen kilometerpunt 10,825 en 14,269
                   -tussen kilometerpunt 14,269 en 10,825

• Op gewestweg N76, vak Genk - Hamont:
                   -tussen kilometerpunt 44,980 (vanaf N73) en 45,720
                   -tussen kilometerpunt 46,382 en 44,980 (tot aan N73)
                    -tussen kilometerpunt 46,382  en 47,570
                   -tussen kilometerpunt 46,600 en 47,570
 
Art. 2. De bepalingen van artikel één worden ter kennis van de weggebruikers gebracht door 
middel van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens.
 
Art. 3. De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de 
verkeerstekens worden gedragen door het Vlaamse Gewest.
De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk 
worden verwijderd.
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Art. 4. Alle bestaande besluiten die betrekking hebben op het onderwerp van de in artikel 
één omschreven weggedeelten worden opgeheven en vervangen door onderhavig besluit. 
 
Art. 5. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de griffie van de politierechtbank te 
Maaseik.

 
 
Brussel, ...
 

De Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken
 

 
Lydia PEETERS

 

34. Reglement gebouwen in beheer van stad Bree en AGB Bree - goedkeuring algemene deel

SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het algemene deel van het reglement voor de infrastructuur die 
beheerd wordt door de stad Bree en AGB Bree in bijlage goed.

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;



 GR Zittingsverslag- 151

 
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

Gelet op de nood om de bestaande reglementen aan te passen;
 
Gelet op de nood aan een overkoepelend reglement voor de infrastructuur die beheerd 
wordt door de stad Bree en AGB Bree:
 
Gelet op het feit dat er per gebouw nog specifieke reglementen zullen volgen die later ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1:  De gemeenteraad keurt het algemene deel van het reglement voor de infrastructuur 
die beheerd wordt door de stad Bree en AGB Bree in bijlage 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.
 

VERPLICHTE BIJLAGE

REGLEMENT INFRASTRUCTUUR STAD BREE EN AGB - Algemene deel

TOELICHTING
Dit reglement regelt de verhuur en het gebruik van de gebouwen in beheer van stad Bree en 
het AGB.
Het gaat om volgende gebouwen in beheer van stad Bree:

• Het Ontmoetingcentrum
• De Barrier
• ’t Auwelke
• De Kronkel
• Sporthal De Kei, Beek
• Sporhal De Vuurvogel
• Sporthal in Gerdingen
• Lokalen Stadhuis
• Feestzaal ‘t Sjèèpke

 
En volgende gebouwen in beheer van het AGB Bree:

• Cultuurhuis de Zeepziederij
• Sporthal Olympia Bree
• Polyvalente zaal en sporthal Itterdal
• Zwembad De Sprink
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ALGEMENE BEPALINGEN
AFDELING 1: Definities

• Cultureel seizoen: dit loopt van september tot juni.
• Sportseizoen: dit loopt van 1 augustus tot 30 juni.
• Infrastructuur: de infrastructuur beheerd door stad Bree en het AGB Bree
• Verhuurder: stad Bree of het AGB Bree
• AGB Bree: Autonoom Gemeentebedrijf Bree
• Commerciële activiteiten zijn alle activiteiten waar een verkoop plaats vindt, standgeld 

betaald wordt of een ticket gekocht moet worden bv. eetdag, quiz, voorstelling, 
concert, beurs, kienavond enz.

• Onder een vereniging van Bree verstaan we een groep mensen die regelmatig 
samenkomen en hun maatschappelijke zetel of werking in Bree hebben. Dit zijn 
feitelijke verenigingen of vzw’s.

• Onder erkende verenigingen verstaan we verenigingen die erkend worden volgens de 
geldende reglementen van de stad Bree.

 
AFDELING 2: Reservaties en annuleringen
Hoofdstuk 1: Algemeen

• Het verhuur geeft recht op het gebruik van de infrastructuur, het aanwezige meubilair 
en de gebruikelijke verlichting, verwarming en eventueel kleedkamers binnen de 
globale veiligheids- en huurvoorschriften.

• De verhuurder bepaalt welk lokaal/ruimte/terrein aan de huurder wordt toegekend. De 
verhuurder kan onder uitzonderlijke omstandigheden een reservatie omzetten naar 
een andere ruimte/terrein binnen hetzelfde of andere vergelijkbare infrastructuur. Is er 
geen andere geschikte locatie te voorzien dan meldt de verhuurder dit minstens 7 
werkdagen voor de activiteit.

• Elke gebruiker van de infrastructuur wordt verondersteld de gebruiksvoorwaarden te 
kennen.

• Bij niet-naleving van dit reglement kan er een maatregel genomen worden in de vorm 
van een schriftelijke verwittiging of een tijdelijke, dan wel definitieve weigering van 
gebruik van infrastructuur.

• Onderverhuring is ten strengste verboden.
• Het gebruik van de infrastructuur voor andere doeleinden dan waarvoor deze werd 

verhuurd, kan leiden tot het verbreken van het contract of tot prijsaanpassingen.
Hoofdstuk 2: Overmacht

• Indien een gegronde reden van overmacht kan worden ingeroepen of wanneer de 
belangen van de stad Bree/AGB voorrang hebben, heeft de verhuurder het recht om 
de reeds verleende toezegging te wijzigen of in te trekken. De aanvrager kan hierbij 
geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding.

 
Hoofdstuk 3: Annuleringen

• Indien een activiteit niet kan plaatsvinden op de besproken datum, moet de huurder 
de verhuurder hiervan voor het verstrijken van de geldende annuleringstermijn van de 
locatie schriftelijk of via mail op de hoogte brengen.

• Bij annulering na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt de normale huurprijs 
aangerekend.

 
Hoofdstuk 4: Geschillen
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• Bij geschillen, problemen en meningsverschillen op het ogenblik van de activiteit, 
neemt de op dat moment aanwezige verantwoordelijke de definitieve beslissing op 
basis van de geldende reglementen en dient de gebruiker zich hieraan te houden.

Hoofdstuk 5: Facturatie
• De betalingen van de facturen dienen te gebeuren uiterlijk voor de vervaldag, vermeld 

op de factuur. De betalingstermijn is 30 dagen.
• In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen te 

voldoen, wordt de toegang tot de accommodaties ontzegd tot op de dag van 
betaling van alle openstaande factuurbedragen, verwijlintresten en schade-
vergoedingen.

 
AFDELING 3: Wettelijke bepalingen
 
De huurder verbindt er zich toe alle relevante wetgeving te respecteren.
 
We wijzen uitdrukkelijk op:

• de wetgeving inzake auteursrechten (b.v. SABAM, Billijke Vergoeding); 
o zie: www.unisono.be of www.sabam.be en https://playright.be
o de wetgeving inzake geluidshinder (VLAREM);
o de voorschriften inzake de wet op de handelspraktijken 

▪ zie: https://economie.fgov.be/    
▪ de wetgeving inzake het schenken van alcoholische dranken;
▪ de wetgeving inzake het roken; rookverbod in het volledige gebouw;
▪ de wetgeving inzake de bescherming van vrijwilligers;
▪ de wetgeving omtrent bescherming van minderjarigen;
▪ De gebruiker is tevens verantwoordelijk voor het naleven van de 

sociale en fiscale verplichtingen op het gebied van inhoudingen van de 
bedrijfsvoorheffing, op vergoedingen aan buitenlandse artiesten en het 
indienen van de voorgeschreven loonkosten, zowel voor binnenlandse 
als buitenlandse artiesten. 
▪ Documentatiecentrum bedrijfsvoorheffing zie: 

https://financien.belgium.be/ 
▪ De voorschriften in zake veiligheid van het gehuurde gebouw.
▪ Alle belastingen, retributies, taksen, rechten en fiscale 

verplichtingen die voortvloeien uit de organisatie van een 
activiteit zijn ten laste van de gebruiker.

 
AFDELING 4: Verzekeringen

• De stad Bree en het AGB Bree gaan er van uit dat alle huurders/gebruikers van de 
zalen en lokalen zelf verzekerd zijn voor hun niet-contractuele en/of contractuele 
burgerlijke aansprakelijkheid die ten hunnen laste kan vallen uit hoofde van materiële 
schade veroorzaakt door een ongeval aan de in gebruik genomen lokalen en hun 
inhoud alsook voor de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan vallen van de 
organisator van diverse manifestaties in de bedoelde gehuurde lokalen, uit hoofde 
van schade veroorzaakt door ongevallen aan derden inclusief ongevallen veroorzaakt 
door de aanwezigheid van vreemde stoffen in spijzen en dranken die worden 
aangeboden.

• De huurder/gebruiker van de zalen en lokalen staat bovendien in voor de 
contractuele vrijstelling (€125 per schadegeval) i.g.v. schade aan de zalen en lokalen.

 
AFDELING 5: Aansprakelijkheid, schade en diefstal

http://www.unisono.be/
http://www.sabam.be/
https://playright.be/
https://economie.fgov.be/
https://financien.belgium.be/
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• De huurder is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor zijn activiteit, wat betreft 
inhoud, organisatie en deelnemers, zowel ten opzichte van de verhuurder als van 
derden.

• De huurder is zelf verantwoordelijk voor alle schade die werd aangericht aan het 
gebouw, de inboedel en het materiaal zowel door hem, zijn medewerkers en de 
bezoekers van de door hem ingerichte activiteiten. Herstel van beschadigingen en 
aankoop van ontbrekend of beschadigd materiaal zullen worden aangerekend aan de 
huurder.

• Aangenomen wordt dat de infrastructuur, elk lokaal, de inboedel ervan en het 
materiaal dat ter beschikking wordt gesteld in prima staat verkeren bij aanvang van 
de activiteit. De huurder dient vooraf zelf de staat van de gehuurde infrastructuur en 
materiaal te controleren. Indien de huurder bij het betreden van de infrastructuur 
merkt dat er schade is aan de infrastructuur of inboedel moet dit onmiddellijk én 
vóór aanvang van de activiteit worden gemeld. Indien dit niet gebeurt voor aanvang 
van de activiteit en er tijdens of na de activiteit schade wordt vastgesteld, ligt de 
verantwoordelijkheid van de schade volledig bij de huurder en zullen eventuele kosten 
voor herstel of buitengewone schoonmaak aangerekend worden aan de huurder.

• Indien tijdens of na de activiteit schade wordt vastgesteld, zal de huurder op verzoek 
van de verhuurder aanwezig zijn om de schade te bepalen. Indien de betrokkene niet 
aanwezig is, zal de schade door het bevoegde personeel zelf worden bepaald.

• Het AGB Bree, de stad Bree of haar werknemers kunnen nooit aansprakelijk worden 
gesteld voor gebeurlijke ongevallen of schade veroorzaakt door de huurder, zijn 
aangestelde of het aanwezige publiek tijdens de activiteiten, noch voor problemen die 
voortvloeien uit situaties van overmacht en voor beschadiging, verdwijning of andere 
waardevermindering van materiaal, kleding of andere goederen van de gebruikers. 

• De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor materiaal dat wordt 
achtergelaten door een huurder, noch voor mogelijke beschadigingen, noch voor 
diefstal.

 
AFDELING 6: Veiligheid en hulpverlening
Hoofdstuk 1: Algemeen

• De huurder is verplicht erop toe te zien dat de nooduitgangen, de toegangen en 
uitgangen niet worden geblokkeerd of afgesloten worden en dat alle 
veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

• Het is ook verboden brandblusapparaten of haspels in te sluiten.
• De noodverlichting mag nergens uitgeschakeld worden.
• Iedere opmerking dienaangaande door het bevoegde personeel dient onmiddellijk te 

worden opgevolgd.
• De reglementaire voorschriften van A.R.A.B, A.R.E.I en codex Welzijn, dienen steeds 

nageleefd te worden en dit zowel voor wat betreft de infrastructuur, de materialen en 
toestellen die door de gebruiker of in diens opdracht in deze infrastructuur 
geïnstalleerd worden.

• Het maximum aantal toegelaten personen mag niet overschreden worden.
 
Hoofdstuk 2: EHBO

• Elke hurende organisatie dient iemand in de rangen te hebben die, indien nodig, 
hulpverlening (EHBO, kennis kleine blustechnieken, …) kan verschaffen. Deze persoon 
wordt steeds verwacht aanwezig te zijn.

• De hurende organisatie dient ook zelf te voorzien in een EHBO koffer.
 
Hoofdstuk 3: Brandpreventie
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• Er mag geen open vuur gemaakt worden in de infrastructuur.
• Er geldt een rookverbod in alle gebouwen.
• Indien de voorstelling nood heeft aan pyrotechniek, rookwaren of vuur, moet het 

gebruik hiervan bij het opstellen van het contract kenbaar gemaakt worden. Er wordt 
dan een ‘aanvraag ter goedkeuring’ aangevraagd bij de brandweer van Bree. 
Pyrotechniek, rookwaren of vuur mogen enkel gebruikt worden na een toegekende 
goedkeuring van de brandweer.

• Decormateriaal moet brandvertragend behandeld worden of onbrandbaar zijn. 
Attest(en) moet(en) voorgelegd kunnen worden.

• Elke huurder is verantwoordelijk voor het goede verloop bij een noodsituatie en een 
evacuatie. Hiervoor dienen er binnen de organisatie van de huurder 2 
verantwoordelijken aangeduid te worden.

AFDELING 7: Ontruiming en schoonmaak
• De huurder is verantwoordelijk voor alle materiaal dat hij meebrengt en is verplicht 

dit onmiddellijk na de beëindiging van de activiteit te verwijderen.
• Al het materiaal dat niet tot het gebouw of de inboedel van de infrastructuur 

behoort, moet worden verwijderd. Elk uitstel dienaangaande wordt belast met het 
betalen van een extra huurprijs per dagdeel overeenkomstig het tarief dat de huurder 
moet betalen. Het materiaal zal door het personeel van de beheerder verwijderd 
worden.

• De huurder is zelf verantwoordelijk voor het schikken van de ruimte of het opstellen 
en opruimen van de nodige materialen. Onmiddellijk na afloop van de huurtermijn 
dient de gehuurde infrastructuur in zijn oorspronkelijke en correcte staat te worden 
achtergelaten.

• Indien na de activiteit een buitengewoon of extra onderhoud noodzakelijk blijkt, wordt 
deze aan het gebruikelijke uurtarief per werknemer verrekend aan de huurder. Indien 
de verhuurder niet over de nodige middelen beschikt om de werkzaamheden uit te 
voeren of omwille van tijdsgebrek kunnen de werkzaamheden uitbesteed worden aan 
een gespecialiseerde externe firma.

 
AFDELING 8: Algemene principes tarieven
Hoofdstuk 1: Soorten tarieven cultuur en jeugd
Gratis
Lokalen van de stad Bree en AGB worden gratis ter beschikking gesteld aan:

• Stadsdiensten, Sociaal Huis en AGB
• Activiteiten in coproductie met de stad Bree of AGB
• Adviesraden
• Niet-commerciële schoolactiviteiten van scholen van Bree

Voor gebouwen van het AGB zorgt de stad Bree voor een financiële compensatie voor het 
AGB in de vorm van een prijssubsidie.
Opmerking: activiteiten met een commercieel karakter waar verkoop plaats vindt of inkom 
betaald moet worden, zijn NIET gratis (uitgezonderd stadsdiensten/Sociaal Huis/AGB).
Er zijn verder 3 soorten tarieven: het gunst tarief voor verenigingen van Bree, het normale 
tarief en het commerciële tarief.
Gunsttarief
Geldt enkel voor:

• Niet-commerciële activiteiten van verenigingen van Bree.
• Commerciële activiteiten van scholen. 

o Activiteiten van scholen buiten de reguliere schoolwerking d.w.z. avond- en 
weekendactiviteiten bv. personeelsfeest, afstudeerfeest, voorstellingen enz.

o Commerciële activiteiten van adviesraden.
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Opmerkingen:
• bewonersvergaderingen /syndicusvergaderingen/residentievergaderingen die begeleid 

worden door een professionele syndicus bv. via een immobiliënkantoor worden niet 
gezien als een Breese vereniging maar als een bedrijf en kunnen dus niet genieten 
van het gunst tarief.

• Koepelverenigingen kunnen enkel genieten van het gunst tarief als ze een actieve 
afdeling/werking in Bree hebben.

Normale tarief
Geldt voor:

• Commerciële activiteiten van verenigingen van Bree.
• Niet-commerciële activiteiten van verenigingen en organisaties van buiten Bree bv. 

vergadering, feest, activiteit, lezing enz.
• Niet-commerciële activiteiten van privé personen van Bree of buiten Bree bv. 

trouwfeest, babyborrel, verjaardagsfeest, jubileumfeest, vergadering, buurtfeest enz.
• Niet-commerciële activiteiten van organisaties, vennootschappen of bedrijven van Bree 

of buiten Bree: vzw, BVBA, eenmanszaak, NV, VOF, CVA enz. bv. vergaderingen, 
personeelsfeest bv. Wit-gele-kruis, Ferm

Commercieel tarief
• Commerciële activiteiten van verenigingen van buiten Bree
• Commerciële activiteiten van privé personen
• Commerciële activiteiten van bedrijven, organisaties

Hoofdstuk 2: Soorten tarieven sport
Gratis
Lokalen van de stad Bree en AGB worden gratis ter beschikking gesteld aan:

• Stadsdiensten, Sociaal Huis en AGB
• Activiteiten in coproductie met de stad Bree of AGB
• Adviesraden

Gunsttarief
• Erkende verenigingen die trainingen en wedstrijden organiseren voor groepen/ploegen 

die aantreden in -U19 competities of niet-competitieve groepen waar alle leden jonger 
zijn dan 19 jaar.

Normale tarief
• Alle erkende Breese verenigingen

Commercieel tarief
• Alle niet-erkende Breese verenigingen
• Alle verenigingen van buiten Bree
• Activiteiten van organisaties, vennootschappen of bedrijven van Bree of buiten Bree: 

vzw, BVBA, eenmanszaak, NV, VOF, CVA
 
SLOTBEPALINGEN
 

• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt een beslissing genomen door 
het directiecomité van het AGB of het college van burgemeester en schepenen.

 
Alle overeenkomsten met de stad Bree of AGB worden uitsluitend beheerst door het Belgisch 
recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten waarop dit reglement van 
toepassing is, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN - VASTSTELLING AGENDA EN/OF 
AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER
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35. Bijeenroeping Bijzondere Algemene vergadering van vzw ZMK op  29 september 2021 en 
agenda - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

SAMENVATTING

De agendapunten van de algemene vergadering van vzw ZMK van 29 september 2021 
worden goedgekeurd. De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om in de 
algemene vergadering van vzw ZMK op 29 september 2021 te handelen en te beslissen 
conform dit besluit.

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 tot het ogenblik van de effectieve ontbinding en sluiting 
van de vereffening deelnemer is van de vzw ZMK;
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van ZMK;

OVERWEGING

Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van ZMK op 29 september 2021 met de 
volgende agendapunten:
 

1. toelichting procedure en voorwaarden artikel 2:135 WVV;
2. kennisname verslag raad van bestuur dd. 7 juni 2021, incl. staat van activa en 

passiva per 30 juni 2021 (bijlage);
3. kennisname verslag commissaris (bijlage);
4. goedkeuring jaarrekening 2021 (bijlage);
5. beslissing tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte 

overeenkomstig art. 2:135 WVV;
6. vaststelling netto-actief en desgevallend beslissing tot overdracht om niet aan 

Ziekenhuis Oost-Limburg A.V. (KBO nr. 0256.543.917, 'ZOL');
7. kwijting bestuurders en commissaris;
8. locatie bewaring boeken en bescheiden van de VZW gedurende ten minste vijf jaar;
9. volmacht neerleggingsformaliteiten en schrapping KBO-register;
10. andere mandaten voor afhandeling ontbinding en vereffening.

 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren;
 
Overwegende dat vzw Ziekenhuis Maas en Kempen - ZMK, momenteel een ‘lege 
rechtspersoon’, ophoudt te bestaan en als ziekenhuis na de fusie sinds 1/1/2021 
opgenomen is binnen de autonome vereniging Ziekenhuis Oost Limburg - ZOL;
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Na beraadslaging en stemming;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: Op basis van de bekomen documenten worden de agendapunten van de algemene 
vergadering van vzw ZMK van 29 september 2021 goedgekeurd.
 
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om in de algemene 
vergadering van vzw ZMK op 29 september 2021 te handelen en te beslissen conform dit 
besluit. 
 
Art. 3: 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.

36. Ontbinding en vereffening Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg - goedkeuring

SAMENVATTING

De gemeenteraad stemt in met de vereffening en ontbinding van de vzw Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Limburg. 

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 van11 maart 2019 betreffende de toetreding van 
de gemeente Bree tot het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg (vzw ERSV 
Limburg) en de goedkeuring van de statuten;
 
Gelet op de artikelen 33 en 34 van de statuten van vzw ERSV Limburg;
 
Gelet op het schrijven van vzw ERSV Limburg van 07 juli 2021 waarin zij meldt dat de Raad 
van Bestuur op de zitting van 27 mei 2021 besloot goedkeuring te verlenen aan de 
intentieverklaring tot vrijwillige ontbinding en vereffening van de vereniging;
 
Gelet op de kennisname van de intentieverklaring tot vrijwillige ontbinding en vereffening van 
ERSV Limburg door de Algemene Vergadering van de vzw ERSV Limburg op 17 juni 2021, die 
als bijlage bij het schrijven van 07 juli 2021 werd gevoegd;

OVERWEGING
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Overwegende dat deze intentieverklaring tot vrijwillige ontbinding en vereffening van ERSV 
Limburg integraal deel uitmaakt van dit besluit;
 
Overwegende dat het voorstel tot ontbinding eerst ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
provincieraad, de onderscheiden gemeenteraden respectievelijk de beslissingsorganen van de 
leden-sociale partners, vooraleer de beheersorganen van de vzw ERSV Limburg verdere 
beslissingen dienaangaande zullen nemen.

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1:  De gemeenteraad stemt in met de vereffening en ontbinding van de vzw Erkend 
Regionaal Samenwerkingsverband Limburg.
 
Art. 2:  De gemeenteraad gelast de vertegenwoordiger in de algemene vergadering, te weten 
mevrouw Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester Bree, overeenkomstig dit standpunt de 
gemeente te vertegenwoordigen ter gelegenheid van de algemene vergadering(en) van de vzw 
ERSV Limburg, alwaar de vereffening en ontbinding van de vzw Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Limburg ter stemming zal voorliggen.
 
Art. 3:  Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw ERSV Limburg, ter 
attentie van Gedeputeerde voor economie dhr. VANDEPUT Tom, gedeputeerde voor economie, 
op adres 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 303/101, en tevens aan mevrouw Liesbeth Van 
der Auwera, vertegenwoordiger van Bree in de Algemene Vergadering.
 
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.
 

VERPLICHTE BIJLAGE
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37. Uitnodiging Algemene Vergadering Welzijnsregio 28 september 2021 om 19.30 uur

VERPLICHTE BIJLAGE
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AANVULLENDE AGENDA

38. Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Protest van de Cobbenberg en omliggende 
buurtbewoners

SAMENVATTING

Naar aanleiding van een promotiebrochure van Ons Dak gericht aan de Cobbenberg en de 
aangrenzende bewoners werd er op maandag 30 augustus een bijeenkomst gehouden door 
deze bewoners. Tijdens deze bijeenkomst hebben ze hun ongenoegen geuit over de 
inplanting van dit groots appartementencomplex midden in hun woonomgeving.  
- Er werd dan ook een brief voorgelezen welke ook gericht wordt aan Ons Dak, en aan het 
College van Burgemeester en Schepenen. Hierin hebben ze meerdere problemen geuit en 
tegenstrijdigheden vastgesteld. 
• Welke visie heeft ons college over dit groots project?  
• Welke plannen of goedkeuringen gingen reeds vooraf?  
• Zal er ook rekening gehouden worden met de bekommernissen en rechten van deze 
buurtbewoners?  

EXTRA VERMELDINGEN

Fracties VCD en Verjonging: We zijn zeker niet tegen sociale woningen, maar het aantal moet 
in verhouding zijn tot de bestaande buurt en omgeving. Dit project van Ons Dak, dat voorligt, 
is veel te volumineus voor die omgeving, het huidig ontwerp is een sociale appartementenblok 
met 3 verdiepingen. We moeten concentraties en clusters vermijden, een sociale mix is wel 
aanvaardbaar. In ultimo kan het schepencollege nog ingrijpen door de omgevingsvergunning te 
weigeren. Fractie Vernieuwing wijst ook op het probleem van een te grote mix in de sociale 
huisvestingsprojecten zelf en probleemgedrag kan men beter voorkomen en desnoods goed 
opvolgen.
Antwoord: Op zich is het aanbod van betaalbaar en sociaal wonen een plicht van lokale 
besturen. De bewoners daar hebben hun bezwaren geuit, Ons Dak schrapt dit project en zal 
vanaf nul herbeginnen. Er komen sociale woningen, het aantal is nu niet gekend. Dit project 
zal in overleg met de buurtbewoners tot stand komen.
Fractie VCD wijst ook op mogelijke mobiliteitsproblemen en te weinig parkeerplaatsen.

39. Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Preventief ratten bestrijden

SAMENVATTING

De voorbije periode hebben we verschillende meldingen gekregen van een rattenplaag. De 
locaties waar deze plaag zich voordeden werden doorgegeven aan de gemeenten en 
vervolgens werden er ook acties ondernomen om deze ratten te bestrijden. Maar wat opvalt 
is dat deze bewoners nooit eerder een rattenplaag van die omvang hebben gekend. 
- Graag hadden we willen weten welke acties er momenteel nog genomen worden om deze 
rattenplaag preventief aan te pakken.  

EXTRA VERMELDINGEN

Antwoord: Rioleringen worden regelmatig preventief nagekeken en problemen worden aangepakt. 
In het buitengebied ligt die taak bij de provincie en de Wateringen. Blijkbaar is er op het met 
pensioen gaand personeel bespaard. Als er concrete problemen zijn dan mogen die gemeld 
worden.
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40. Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Onze uitgangsbuurt 't Stift jaarlijks afsluiten 
voor extra terras

SAMENVATTING

Tijdens de Corona periode mochten de cafés hun klanten enkel op de terrassen ontvangen. 
De uitbaters maakte van het Stift een nog mooiere en gezelligere uitgangsbuurt.  
- We vragen dan ook de stemming om jaarlijks in de zomerperiode het Stift af te sluiten 
voor de uitbouw van hun terrassen.  

EXTRA VERMELDINGEN

Antwoord: Deze terrassen kregen een grotere oppervlakte vergund omdat de horeca in 
Cornoatijd rekening moest houden met de maatregelen zoals afstand houden, verplicht zitten 
op stoelen aan tafels met een beperkt aantal mensen, sluitingsuur... Deze randvoorwaarden 
vallen nu weg en we gaan naar de situatie van voor Corona. De buurt moet daar leefbaar 
blijven. We gaan niet op dit voorstel in. Fractie Vernieuwing pleit voor een algemeen horecaplan, 
en niet per buurt of straat. Iedereen gelijk voor de wet.

STEMMING

Met 1 stem voor (Rik Hertogs), 13 stemmen tegen (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, 
Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan 
Daniels, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 9 onthoudingen 
(Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, 
Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

41. Toegevoegd punt namens de fractie Vernieuwing: Graag vernamen we een stand van 
zaken omtrent het dossier ‘dorpskernvernieuwing Tongerlo’

EXTRA VERMELDINGEN

Antwoord: Het aangepaste rioleringsdossier wordt volgens planning kortelings door VMM 
(subsidies) goedgekeurd. Het ontwerp voor de herinrichting van Tongerlo centrum is door de 
ontwerper bij ons ingediend, wij hebben daar opmerkingen op gemaakt, ook over hoe het 
verkeer zich daar toekomstig zou verplaatsen. Hij moet die aanpassen tegen einde september. 
Met dat voorontwerp gaan we naar de inwoners van Tongerlo. Dan kunnen nog aanpassingen 
gebeuren en het definitief plan en de vergunning wordt door het stadsbestuur dan goedgekeurd.

42. Toegevoegd punt namens de fractie Vernieuwing: Graag vernamen we een stand van 
zaken omtrent het dossier ‘herbestemming verzusteringsfontein’

EXTRA VERMELDINGEN

Antwoord: Bepaalde stukken van de fontein zullen bij de laatste fase van de herinrichting van 
de kleine ring visueel geïntegreerd worden.
Fractie VCD: De kunstenaar wil dit niet. De fontein moet in haar totaliteit, zoals vroeger, een 
nieuw leven krijgen.

43. Toegevoegd punt namens fractie Vernieuwing: Graag vernamen we een stand van zaken 
omtrent de werken in Bree-centrum

EXTRA VERMELDINGEN
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Antwoord: Tegen de Sinterklaasmarkt moet alles helemaal klaar zijn. Men is nu bezig met het 
straatmeubilair in de afgewerkte straten en met de laatste fase nl. de herinrichting van het 
tweede deel van de Markt en de Gerdingerstraat en de Nieuwstadstraat.
Fractie Vernieuwing: Het helemaal afwerken van de nieuwe straten (vb Opitterstraat) duurt veel 
te lang.
Fractie Verjonging: De deksels rond de bomen moeten dringend geplaats worden. Dit is 
gevaarlijk, er zijn al valpartijen geweest.

44. Toegevoegd punt namens de fractie Vernieuwing: De schoolgebouwen van de lagere 
school in Tongerlo

SAMENVATTING

De schoolgebouwen van de lagere school in Tongerlo zijn totaal versleten. Er dient dan ook 
een dossier opgestart te worden met het oog op het bouwen van een nieuwe school in 
Tongerlo. Daarom zouden we graag het volgende vernemen:  

• Welke steun is er vanuit de stad gegeven aan de nieuwbouw van de lagere scholen 
in de verschillende dorpskernen (Beek, Opitter, Bree…) 

• Een groot deel van de schoolgebouwen en gronden in Tongerlo zijn eigendom van de 
stad, hoe ziet de stad in dit kader een eventuele nieuwbouw? 

EXTRA VERMELDINGEN

Antwoord: De directrice heeft een probleem gemeld van lekkage en asbest. Niet meer. Daar 
zijn we mee bezig om de school daarmee te helpen en te ondersteunen. Binnenkort hebben 
we een overleg. Ook inzake de scholenfusie die vandaag hier ook werd goedgekeurd. Andere 
scholen kregen in het verleden renteloze leningen voor renovatiewerken en in Beek en in Bree 
zijn wij voor de helft tussen gekomen in de bouw van een nieuwe sporthal, voor mede-gebruik.
Fractie Vernieuwing: De gebouwen zijn echt gedateerd. Men moet in actie schieten want een 
investerings- en subsidiedossier voor schoolgebouwen goedgekeurd krijgen duurt lang. Wellicht 
kan men dan best ook lokalen voor jeugdverenigingen (KSA, … ) erbij voorzien.

45. Toegevoegd punt namens de fractie Verjonging: Voltrekking huwelijk door 
gemeenteraadslid Dries Tyskens

SAMENVATTING

Aangezien het koppel op 11/09/2021 in het huwelijk zullen treden te Bree.
Dat gemeenteraadslid Dries Tyskens een goede vriendschapsband onderhoudt met voormeld 
koppel en dat het koppel zijn verzoek is om hun huwelijk te laten voltrekken door 
gemeenteraadslid Tyskens.
Artikel 7, derde lid, BW bepaalt dat bij verhindering van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
deze tijdelijk wordt vervangen door een schepen of een raadslid in de volgorde van hun 
benoemingen.
De burgemeester wordt vervangen door de schepen eerste in rang, tenzij de burgemeester een 
andere schepen in het college heeft aangeduid.
Het laatst benoemde raadslid kan maar geroepen worden om de taak van ambtenaar van de 
burgerlijke stand te vervullen als de aangewezen schepen, de burgemeester, de schepenen en 
alle voor hem benoemde gemeenteraadsleden verhinderd zijn.

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 
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De voorgaande raadsleden (rangorde gemeenteraad) zijn verhinderd om het huwelijk JANS-
LENAERTS op 11/09/2021 te voltrekken  Het huwelijk zal dus voltrokken worden door raadslid 
Dries Tyskens. 

46. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Principiële goedkeuring voor opmaak 
stedenbouwkundige verordening met oog op goede verspreiding van sociale woningen op 
grondgebied Bree ter bevordering van de sociale mix

SAMENVATTING

Recent lazen we in de pers dat de bewoners van de Cobbenberg bezorgd zijn omwille van de 
geplande komst van een geconcentreerde ontwikkeling van 15 sociale wooneenheden in hun 
wijk, bovenop de reeds aanwezige 17 wooneenheden. Dit zou resulteren in een verhouding van 
39% sociale woningen tegenover 61% koopwoningen op de Cobbenberg.
Onze fractie pleit voor een evenwichtig aanbod van sociale woningen om mensen, die het 
nodig hebben, een degelijk dak boven hun hoofd te bieden. Wij zijn echter tegenstanders van 
geconcentreerde ontwikkelingen van sociale woningen, waarbij in één keer meer dan 10 
woningen op een relatief beperkte oppervlakte worden ingeplant. Wij zijn daarentegen 
voorstander van een gezonde mix van sociale woningen tussen koopwoningen, hetgeen ook de 
sociale integratie bevordert en bijgevolg de samenhang, de betrokkenheid en het contact tussen 
de verschillende huishoudens alleen maar ten goede komt.
De quota voor het aantal sociale woningen op het grondgebied van een gemeente worden 
door de Vlaamse Overheid bepaald. Het komt echter aan de stad Bree toe om in het kader 
van haar vergunningenbeleid de inplanting van sociale woningen te bepalen. Met dit besluit 
gaat de gemeenteraad er principieel mee akkoord dat een halt wordt geroepen aan een 
overdreven geconcentreerde inplanting sociale woningbouw in Bree door in een 
stedenbouwkundige verordening de nodige bepalingen op te nemen die een overdreven 
geconcentreerde sociale woningbouw tegengaan. Voor de voorbereiding van deze 
stedenbouwkundige verordening wordt een gemeenteraadscommissie opgericht.

EXTRA VERMELDINGEN

Antwoord: Dit agendapunt ‘Cobbenberg’ werd al besproken. Het werd nagevraagd: het is wettelijk 
niet meer mogelijk om in een stedenbouwkundige verordening normen of lasten vast te leggen 
wat  sociale woningen betreft.

Dit agendapunt wordt verworpen met 9 stemmen voor (Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke 
Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc 
Bloemen), 13 stemmen tegen (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, 
Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan Daniels, Mathieu 
Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 1 onthouding (Jos Drykoningen)

47. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: toegankelijkheid kerkhof Bree-centrum 
tijdens ontruimingswerken

SAMENVATTING

Wij ontvingen verschillende klachten van tal van inwoners van Bree over de toegankelijkheid 
van het kerkhof van Bree-centrum tijdens de ontruimingswerken van niet-geconcedeerde 
begravingen. Zo zou bezoekers van het kerkhof, die hun overleden dierbaren wensen te 
bezoeken, meermaals op nogal onrespectvolle wijze de toegang tot het kerkhof zijn geweigerd 
en werden zij zelfs weggejaagd. Nochtans volgt uit het ‘Draaiboek ontruiming van niet-
geconcedeerde begravingen’, zoals goedgekeurd bij besluit van het college van burgemeester 
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en schepenen van 5 juli 2021, dat het publiek tijdens de werkzaamheden toegang tot het 
kerkhof zou blijven hebben. Hoe staat het stadsbestuur tegenover deze klachten?

EXTRA VERMELDINGEN

Antwoord: Tijdens de grafopruimingen is het niet wenselijk en niet veilig om kerkhofbezoek toe 
te laten. Dit is aangegeven en mensen moeten zich daaraan houden of worden gevraagd om 
het kerkhof te verlaten. We proberen, als dat lukt, om kerkhofbezoek in de weekends in die 
periode wel toe te laten. Onze ambtenaren houden ook toezicht.
Fractie Verjonging: Men wordt daar nogal brutaal weggestuurd. Dat kan ook beleefder. Had 
men niet beter op voorhand  al een plan of ontwerp uitgewerkt van hoe dit kerkhof er 
toekomstig gaat uitzien? Wanneer gaat dat klaar zijn?
Antwoord: Dat plan is in ontwerp door onze eigen diensten. Het wordt ingericht als 
wandelkerkhof met groenpartijen.

48. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: sluikstorten

SAMENVATTING

Helaas blijft sluikstorten een groot probleem in de straten van Bree en van de deelkernen. Het 
verstoort niet alleen de biotoop van vele plant- en diersoorten, maar het toont ook niet in het 
straatbeeld. Onze fractie is van oordeel dat sluikstorten had moet worden aangepakt en dat 
de nodige preventieve maatregelen moeten worden genomen die sluikstorten tegengaan.

EXTRA VERMELDINGEN

Antwoord: Er zijn tot nog toe 10 GAS boetes (350euro)  hierover uitgeschreven. Je moet 
natuurlijk het sluikstort met de sluikstorter/veroorzaker kunnen linken. Sluikstorten aanpakken 
blijft voor ons een prioriteit en we doen veel aan preventie. We zijn ook nog bezig met de 
aankoop van verplaatsbare camera’s. Als de wetgeving dat toestaat kunnen die ook daarvoor 
dienen.
 
Fractie Verjonging: Er kan nog meer aan preventie worden gedaan en blijf dat probleem 
bekend maken via de communicatiekanalen van de stad.
Fractie VCD: Er kan meer worden gedaan. In het verleden werden scholen en dus jongeren 
hierover gesensibiliseerd, onder meer door een bezoek aan een landbouwbedrijf (Binnen bij 
de boeren, gevaar van sluikstorten voor dieren, opruimacties i.s.m. scholen en de 
landbouwraad)

Dit agendapunt wordt verworpen met 10 stemmen voor (Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Rik 
Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert 
Neyens, Luc Bloemen), 13 stemmen tegen (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, Mario 
Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan 
Daniels, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders)

49. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: stand van zaken containerpark

SAMENVATTING

We krijgen regelmatig de vraag van bezorgde inwoners of zij in de toekomst effectief naar 
de buurgemeenten zullen moeten uitwijken om hun afval naar het containerpark te brengen. 
Graag ontvangen wij een stand van zaken in dit dossier, in het bijzonder voor wat de 
(mogelijke?) inplanting van het nieuwe containerpark op het grondgebied van Bocholt betreft.

EXTRA VERMELDINGEN
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Antwoord: Limburg.Net heeft een spreidingsplan uitgewerkt om inwoners zo dicht mogelijk van 
hun thuis naar een containerpark te laten gaan, al dan niet in eigen gemeente. In Bree zelf 
vonden we geen locatie, in Bocholt wel. De grond wordt nu aangekocht, we plannen dat dit 
over twee jaar in gebruik zal zijn.
Inwoners van Opitter kunnen dan naar Neeroeteren, inwoners van ’t Hasselt en Tongerlo kunnen 
dan naar Kinrooi.

50. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: eventuele aanpassing terrasreglement

SAMENVATTING

Door de omvorming van het Breese stadscentrum naar woonerf, dreigt het terrasreglement 
op een aantal punten te moeten worden aangepast. Kan daarover meer duidelijkheid worden 
gegeven om te vermijden dat heel wat horeca-uitbaters met een significante inkrimping van 
hun terrasoppervlakte worden geconfronteerd?

EXTRA VERMELDINGEN

Antwoord: Niemand zal moeten inkrimpen. Het is wel zo dat volgens afspraak de afmeting van 
al de terrassen  na het wegvallen van de Corona-maatregelen terug herleid wordt tot hun 
oorspronkelijke grootte van voor Corona.
Fractie Verjonging: In een woonerfsituatie heeft de regel van 1,5 meter afstand vrijhouden 
tussen terras en gevel geen zin. Dit moet herbekeken worden. In de Opitterstraat worden 
terrassen wel verkleind ten opzichte van vroeger.

De voorzitter sluit de vergadering om 22u15.

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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