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Zittingsverslag gemeenteraad 

 

 

Zitting van maandag 9 november 2020 om 19u30 
 

AANWEZIG: Jacques Leten, Voorzitter 

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester 

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, 

Katja Verheyen, Schepenen 

Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos 

Drykoningen, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Rik Hertogs, Mathieu 

Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 

Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, 

Gemeenteraadsleden 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

VERONTSCHULDIGD: / 

AFWEZIG: / 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19u30. 

 

 

OPENBAAR 

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN 

1. Notulen gemeenteraad van 5 oktober 2020 - 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; 



 GR Zittingsverslag- 2 

 

  

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 

Met 24 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 

Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos Drykoningen, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Mathieu 

Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, 

Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen), 1 stem tegen (Rik Hertogs) 

BESLUIT:  

Art. 1: De notulen van de gemeenteraad van 5 oktober 2020, 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 5 oktober 2020 - goedkeuring 

SAMENVATTING 

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

EXTRA VERMELDINGEN 

Raadslid Rik Hertogs (VCD) vindt dat de weergave over de tussenkomsten met betrekking tot 

de werken in de Opitterstraat te beknopt is,  verder is er geen vermelding in het verslag met 

betrekking tot het agendapunt dat in de besloten zitting werd behandeld en was hij tijdens de 

digitale vergadering bij een agendapunt niet hoorbaar omdat zijn micro uit stond, wat hij zelf 

niet gedaan heeft. Hij heeft hierover een klacht bij de toeziend houdende overheid ingediend. 

De voorzitter antwoordt dat er tijdens die digitale zitting toen aan het raadslid door meerdere 

leden gesignaleerd werd dat zijn micro uit stond. Het is technisch nagekeken en we weten niet 

hoe dat kwam. De instellingen zijn alleszins nu zo aangepast dat enkel de voorzitter het 

geluid/micro van raadsleden kan dempen. Het behandeld agendapunt in besloten zitting hoeft 

niet in de verslaggeving opgenomen te worden omdat er geen beslissing is genomen. Het was 

een vraag om toelichting te krijgen. 
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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 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 

Met 24 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 

Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos Drykoningen, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Mathieu 

Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, 

Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen), 1 stem tegen (Rik Hertogs) 

BESLUIT:  

Art. 1: Het zittingsverslag van de gemeenteraad van 5 oktober 2020, 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. 

REGULIERE AGENDAPUNTEN 

3. Besluit van de burgemeester inzake maatregelen t.g.v. de Covid-19 pandemie - ter 

kennisgeving 

SAMENVATTING 

Toelichting door burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). 

Wegens de ongunstige evolutie in corona-cijfers werd beslist dat het dragen van mond- en 

neusbescherming verplicht is voor iedere persoon vanaf 12 jaar die de kerkhoven op Brees 

grondgebied betreedt op zaterdag 31 oktober, zondag 1 november en maandag 2 november. 
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EXTRA VERMELDINGEN 

Raadslid Jos Drijkoningen (Vernieuwing) kreeg het signaal dat telewerk geweigerd werd aan één 

of meer personeelsleden in de sociale dienst. De burgemeester en de schepen van sociale 

zaken vinden dit vreemd, telewerk is toegestaan voor wie van thuis uit kan werken op 

voorwaarde dat er wel fysieke permanentie blijft voor bezoekers op afspraak. Is dit een 

persoonlijke issue? We zullen dat navragen. 
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4. Gemeentelijke dotatie hulpverleningszone Noord-Limburg 2021 - goedkeuring 

SAMENVATTING 

Toelichting door burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). 

De gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone Noord-Limburg worden vastgelegd op € 

788.858,00 (€ 193.802,00 als investeringstoelage en € 595.056,00 als exploitatietoelage). 

EXTRA VERMELDINGEN 

Raadslid Dries Tyskens (Verjonging) wil dat de burgemeester over dit agendapunt toch wat 

meer uitleg geeft. Welke interpretatie geeft men aan deze toelage? Wat is de conclusie? 

Raadslid Rik Hertogs treedt dit bij, ook voor de mensen die de raad digitaal volgen. De 

burgemeester antwoordt dat al de raadsleden de kans hebben gehad om de infovergadering 

hierover, georganiseerd door de (brandweer)hulpverleningszone, te volgen. Deze toelage wordt 

jaarlijks, op voorstel van de hulpverleningszone zelf, in de gemeenteraad van de deelnemende 

gemeenten geagendeerd en goedgekeurd. De cijfers van tussenkomst per gemeente zijn 

herschikt omdat Meeuwen-Gruitrode, gefuseerd tot Oudsbergen, nu geen deel meer uitmaakt 

van onze hulpverleningszone. 
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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 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; 

OVERWEGING 

Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen, 

inzonderheid artikels 67, 68 en 120 en volgende; 

  

Gelet op de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de Wet van 15 mei 2007 

betreffende de civiele veiligheid en de Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele 

bescherming; 

  

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening 

van de hulpverleningszones; 

  

Overwegende dat elke gemeenteraad in haar budget de gemeentelijke dotatie dient te voorzien 

aan de hulpverleningszone Noord-Limburg; 

  

Overwegende dat de gemeenteraad in haar zitting van 3 november 2014 de verdeelsleutel 

voor de hulpverleningszone Noord-Limburg goedkeurde. De gemeentelijke dotatie wordt bepaald 

als het aandeel volgens deze verdeelsleutel in de raming van het budget van de 

hulpverleningszone Noord-Limburg, opgesplitst in exploitatie- en investeringskosten; 

  

Overwegende dat het totale budget van de hulpverleningszone Noord-Limburg aan bijdragen 

van de gemeenten € 2.050.200,00 voor de investeringen en € 6.295.000,00 voor de exploitatie 

bedraagt; 

  

Overwegende dat de raming van de totale gemeentelijke dotaties voor de gemeente Bree in 

het meerjarenplan 2021 voor de hulpverleningszone Noord-Limburg door de zoneraad van 30 

oktober 2020 vastgelegd werd op € 595.056,00 als exploitatie- en € 193.802,00 

investeringstoelage; 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1 De gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone Noord-Limburg vast te leggen op 

€ 788.858,00 (€ 193.802,00 als investeringstoelage en € 595.056,00 als exploitatietoelage). 
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Art. 2 De gemeentelijke dotaties te voorzien in het gemeentelijk meerjarenplan 2021 en volgende 

onder de budgetcodes 2021/6494000/DOM 1/0410 (exploitatie) en 2021/6640000/DOM 

1/0410 (investeringen). 

  

Art. 3 Dit besluit over te maken aan het federaal toezicht van de Provincie Limburg. 

5. Bijdrage aan diverse gehandicapteninstellingen 2020- goedkeuring. 

SAMENVATTING 

Toelichting door schepen Katja Verheyen (N-VA) Navolgende toelagen worden toegekend voor 

het dienstjaar 2020 met de nodige budgetten, voorzien in het goedgekeurde meerjarenplan 

2020-2025: 

  

Ter Heide                                       300.00 

VZW De Meander 600,00 

VZW begeleidingscentrum Sint Elisabeth 3.600,00 

Dienstencentrum St.-Oda 2.400,00 

VZW Home Monsheide 600,00 

Open Kans 12.300,00 

Dienstencentrum St.-Gerardus 1.800,00 

Totaal bedrag: 21.600,00 

REGELGEVING 

De Gemeenteraad; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

  

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

  

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

  

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

  

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

OVERWEGING 

Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelage, inzonderheid op de artikelen 3 en 7, eerste lid, 1° en 

artikel 9°, tweede lid; 

  

Overwegende dat in het goedgekeurde budget 2020 onder budgetcode 6493000/DOM 

1/0911 een krediet van € 25.500,00 werd ingeschreven voor de bijdrage aan diverse 

gehandicapteninstellingen waar Breese inwoners met een handicap verblijven; 

  

Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is het bedrag vast te stellen, vermits in het 

budget de namen van de begunstigde instellingen niet werden vernoemd; 

  

Gelet op het voorstel van de adviesraad van 20 juni 2001 dat men per instelling € 25,00 per 

persoon per maand toekent; 
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1. Navolgende toelagen toe te kennen voor het dienstjaar 2020 met de nodige 

budgetten, voorzien in het goedgekeurde budget 2019: 

6493/DOM 1/0911 - MJP000458 Bijdrage gehandicapteninstellingen 

Ter 

Heide                                                   

                      

Klotstraat 

125       

    

3600 

Genk           

      

300,00 

VZW De Meander 
Stokkemerb

aan 147 

3650 Dilsen-

Stokkem 
600,00 

VZW begeleidingscentrum Sint Elisabeth 

St. 

Elisabethlaa

n 20 

3990 Peer 
3.600,

00 

Dienstencentrum St.-Oda 
Breugelweg 

200 
3900 Overpelt 

2.400,

00 

VZW Home Monsheide 
Monsheides

traat b4 
3990 Peer 600,00 

Open Kans Passtraat 7 3960 Bree 
12.300

,00 

Dienstencentrum St.-Gerardus 
Nieuwstraat 

68 

3590 

Diepenbeek 

1.800,

00 

Totaal bedrag:     
21.600

,00 

   

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. 

  

Art. 3. Afschrift van dit besluit zal bij het betalingsbevel gevoegd worden. 

6. Subsidie voor- en naschoolse kinderopvang 2020 - goedkeuring. 

SAMENVATTING 

Toelichting door schepen Katja Verheyen (NVA). 

  

Aan de 6 verschillende voor- en naschoolse opvanginitiatieven wordt een subsidie van € 

778,00 toegekend. 

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; 

OVERWEGING 

  

Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelage, inzonderheid op de artikelen 3 en 7, eerste lid, 1° en artikel 

9°, tweede lid; 

  

Overwegende dat in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 onder budgetcode 6493000/DOM 

1/0945 een krediet van € 4.670,00 werd ingeschreven voor subsidie aan voor- en naschoolse 

kinderopvang; 

  

Gelet op het feit dat deze subsidie zal verdeeld worden onder de verschillende voor- en 

naschoolse opvanginitiatieven die georganiseerd worden in groot Bree; 

  

Overwegende dat er op de volgende zes locaties in groot Bree voor- en naschoolse opvang 

wordt georganiseerd; 

- voor- en naschoolse opvang basisschool Beek; 

- voor- en naschoolse opvang basisschool Opitter; 

- voor- en naschoolse opvang vzw De Kangoeroe Bree centrum 1; 

- voor- en naschoolse opvang vzw De Kangoeroe Bree centrum 2; 

- voor- en naschoolse opvang vzw De Kangoeroe Vostert; 

- voor- en naschoolse opvang basisschool Tongerlo; 

  

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art 1. Aan de 6 verschillende voor- en naschoolse opvanginitiatieven wordt een subsidie van 

€ 778,00 toegekend met het krediet, voorzien onder budgetcode 2020/6493000/DOM 1/0945 

van het goedgekeurde meerjarenplan 2020. 

  

Art. 2. De begunstigde is, op straffe van gehele terugbetaling van het ontvangen bedrag, ertoe 

gehouden de subsidie aan te wenden voor de werking van de kinderopvang. 

  

Art. 3. De begunstigde vereniging is vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd bij de wet van 

14 november 1983, met uitzondering van de verplichtingen, voorzien onder artikel 3 en 7, 

eerste lid, 1° en 9° artikel, tweede lid. 

  

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. 

  

Art. 5. Afschrift van dit besluit zal bij het betalingsbevel gevoegd worden. 
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7. Toelage - verdeling aan diverse verenigingen 2020 - goedkeuring. 

SAMENVATTING 

Toelichting door schepen Michel Theunissen (CD&V). 

De gemeenteraad keurt navolgende toelagen goed van het dienstjaar 2020 met de kredieten 

voorzien in het goedgekeurde meerjarenplan 2020: 

              

subsidie aan Breese natuurverenigingen 

                          SLL                      € 125,00 

                          Natuurhulpcentrum       € 125,00 

                          Natuurpunt Bree          € 125,00 

  

subsidie aan instellingen met gezinshulp 

                         AA Bond                €  25,00 

                         Dienst opvanggezinnen   € 625,00 

REGELGEVING 

De Gemeenteraad; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

  

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

  

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

  

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

  

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

OVERWEGING 

Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelage, inzonderheid op de artikelen 3 en 7, eerste lid, 1° en artikel 

9°, tweede lid; 

  

Overwegende dat de gemeenteraad het bedrag moet vaststellen dat aan deze verenigingen zal 

toegekend worden, vermits in het budget de naam van de begunstigde vereniging niet genoemd 

werd; 

  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1. De gemeenteraad keurt navolgende toelagen goed van het dienstjaar 2020 met de 

kredieten voorzien in het goedgekeurde meerjarenplan 2020: 

              6493000/DOM 1/0390 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - subsidie 

aan Breese natuurverenigingen 

 SLL € 125,00 
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 Natuurhulpcentrum€  125,00 

 Natuurpunt Bree€  125,00 

  

 6493000/DOM 1/0943 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - subsidie 

aan instellingen met gezinshulp 

 AA Bond €   25,00 

 Dienst opvanggezinnen € 625,00 

  

Art. 2. De begunstigde is, op straffe van gehele terugbetaling van het ontvangen bedrag, ertoe 

gehouden de subsidie aan te wenden voor de werking van de vereniging. 

  

Art. 3. De begunstigde vereniging is vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd bij de wet van 

14 november 1983, met uitzondering van de verplichtingen, voorzien onder artikel 3 en 7, 

eerste lid, 1° en 9° artikel, tweede lid. 

  

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. 

  

Art. 5. Afschrift van dit besluit zal bij het betalingsbevel gevoegd worden. 

8. Verkoop percelen Dreelveld - goedkeuring verkavelingsakte, akte voorwaarden en lasten 

en onherroepelijk akkoord toewijzing goederen 

SAMENVATTING 

Toelichting door schepen Mario Knippenberg (N-VA). 

De stad wil in het Dreelveld te Opitter 12 gemeentelijke bouwloten openbaar verkopen 

middels het digitale systeem "Biddit".  De instrumenterende notaris heeft in functie hiervan 

de nodige akten voorbereid (ontwerp verkavelingsakte, ontwerp akte van voorwaarden en 

lasten) die door de gemeenteraad moeten goedgekeurd worden. De akte inzake voorwaarden 

en lasten stelt de instelprijzen per lot vast. 

EXTRA VERMELDINGEN 

Vraag van raadslid Rik Hertogs: valt het speelbos in deze zone? Antwoord: neen. 

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 dd. 05.10.2020 houdende aanpassing van het 

reglement inzake de verkoop van gemeentelijke bouwpercelen; 
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Overwegende de aanduiding van notaris Fransman-Daelemans als instrumenterend notaris 

inzake de openbare verkoop van de gemeentelijke bouwpercelen middels Biddit , gelegen in 

het Dreelveld te Opitter; 

  

Overwegende de goedgekeurde verkaveling Dreelveld II dd.  13.03.2019; 

  

Overwegende thans de eerste twaalf bouwloten, gelegen langs de Vinkstraat voor openbare 

verkoop in aanmerking komen; 

  

Overwegende de achterliggende twee projectzones pas verkocht kunnen worden nadat hiervoor 

de nodige infrastructuurwerken uitgevoerd zullen zijn; 

  

Overwegende het schattingsverslag dd. 25.08.2020 van  de Heer Mathieu Rutten van 

Landmeters- en Vastgoedexperten BV; 

  

Overwegende het afpalingsplan dd. 24.08.2020 en aangepast op 01.10.2020   van de Heer 

Mathieu Rutten van Landmeters- en Vastgoedexperten BV; 

  

Overwegende bij het vaststellen van de instelprijs per lot de geschatte waarde van het perceel 

gebruikt wordt verhoogd met de bijkomende kosten (schattingsverslag, landmeterwerk, kosten 

organisatie openbare verkoop en publicaties..); 

  

Overwegende aan de behandelende notaris het "onherroepelijke volmacht om goederen toe te 

wijzen " te verlenen bij de openbare verkoop zodat de verkopen rechtstreeks door de notaris 

kunnen afgerond worden in functie van de gemaakte afspraken (indien instelprijzen bereikt 

worden), zodat er niet telkens  aan de gemeenteraad een akkoordverklaring moet gevraagd 

worden; 

  

Overwegende beslist wordt om geen instelpremie toe te kennen aan de persoon die als eerste 

een bedrag gelijk aan of hoger dan de instelprijs biedt en aan wie het goed definitief 

toegewezen wordt; 

  

Overwegende in de loten 11 en 12 er zich thans nog een klein deel openbaar domein bevindt; 

namenlijk de loten 11B en 12B, dat dit deel bijgevolg in functie van de verkoop gedesaffecteerd 

moet worden; 

  

Overwegende de in bijlage toegevoegde ontwerp verkavelingsakte en de ontwerp akte van 

voorwaarden en lasten;  

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van verkavelingsakte in bijlage. 

  

Art. 2: Goedkeuring te verlenen aan de ontwerpakte  inzake voorwaarden verkoop en lasten 

in bijlage, o.a. bevattende de mimimum instelprijzen per lot, gebaseerd op het 

schattingsverslag dd. 25.08.2020 van de heer Mathieu Rutten van Landmeters- en 

Vastgoedexperten BV,  verhoogd met de voornoemde bijkomende kosten. 
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Art. 3: Goedkeuring te verlenen inzake de overeenkomst  "onherroepelijke volmacht om 

goederen toe te wijzen" in bijlage aan de instrumenterende notaris bij de openbare verkoop 

van de gemeentelijke percelen. 

  

Art. 4: Akkoord te verklaren met het niet ingaan op de mogelijkheid van het verlenen van 

een instelpremie van 1 % voor de indiener van het eerste geldige bod inzake de openbare 

verkoop middels Biddit en aan wie het goed definitief toegewezen wordt. 

  

Art. 5: Het deel openbaar domein gelegen in de loten 11 en 12 ,te weten de loten 11B en 

12B, te desaffecteren zodat een verkoop van deze loten mogelijk wordt. 
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9. Hoek Bruglaan - Millenstraat : verkoop deel openbaar domein aan aanpalende eigenaar - 

principiële beslissing 

SAMENVATTING 

Toelichting door schepen Mario Knippenberg. 

De eigenaar op de hoek van de Bruglaan en de Millenstraat vraagt aan de stad om een 

klein deel openbaar domein te verkopen (in totaal 01a45ca).  Deze delen worden thans 

reeds door hen gebruikt.  De bestaande afsluitende haag blijft behouden. 

Thans wordt de principiële goedkeuring van deze verkoop gevraagd. 

EXTRA VERMELDINGEN 

Vraag van raadslid Sietse Wils (Verjonging): is de verkooppprijs gekend? Antwoord: we keuren 

dit vandaag principieel goed, de landmeter-schatter maakt daarna een schattingsverslag op. 

Vraag van raadslid Rik Hertogs: zijn er nog aanpalende eigenaars die dit stukje zouden kunnen 

kopen. Antwoord: neen. 

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 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; 

OVERWEGING 

Overwegende thans de vraag van de aangelande eigenaars van perceel 1e afdeling, sectie B, 

nr. 137p, gelegen op de hoek van de Millenstraat en de Bruglaan; 

  

Overwegende hun vraag om een stukje openbaar domein te kunnen kopen, mede gezien deze 

loten reeds vervat zitten in hun afgebakend perceel;  

  

Overwegende het de loten 3 en 4 betreft van het verdelingsplan dd. 07.12.2019 en aangepast 

op 31.12.2019 van landmeters- en Vastgoedexperten BVBA, Stationswal 28, de heer Mathieu 

Rutten met een respectievelijke grootte van 01a24ca en 00a21ca; 

  

Overwegende thans deze loten deel uitmaken van het openbaar domein en bijgevolg 

gedesaffecteerd moeten worden; 

  

Overwegende deze (kleine) loten aan geen andere aangelande eigenaar kunnen verkocht worden 

en bijgevolg een onderhandse verkoop mogelijk is;  

  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
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STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art.  1: De loten 3 en 4 zoals aangegeven op het verdelingsplan dd. 07.12.2019 en 

aangepast op 31.12.2019 van landmeters- en Vastgoedexperten BVBA, Stationswal 28, de 

heer Mathieu Rutten met een respectievelijke grootte van 01a24ca en 00a21ca behorende tot 

het openbaar domein te desaffecteren zodat deze percelen kunnen verkocht worden. 

  

Art. 2: Principiële goedkeuring te verlenen inzake de verkoop aan de aanliggende eigenaar 

van  loten 3 en 4 zoals aangegeven op het verdelingsplan dd. 07.12.2019 en aangepast op 

31.12.2019 van landmeters- en Vastgoedexperten BVBA, Stationswal 28, de heer Mathieu 

Rutten met een respectievelijke grootte van 01a24ca en 00a21ca. 

  

Art.  3: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de verdere 

samenstelling van dit dossier.  

  

Art. 4: De burgemeester te belasten met het ondertekenen van de  authenthieke akte.  

  

Art.  5: Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het algemeen 

bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en in die bepaalde vorm 

(overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter kennisgeving gebracht aan de 

Provinciegouverneur. 

10. Voormalige parking Expodroom - verkoop deel aan DG Invest NV i.p.v. Epsilon NV - 

definitieve goedkeuring 

SAMENVATTING 

Toelichting door de burgemeester. 

Op de gemeenteraad van 7 september jl werd de verkoop van een deel van de parking van 

de voormalige expodroom aan het aanliggende bedrijf NV Epsilon definitief goedgekeurd.  Het 

bedrijf laat ons echter weten dat het de overkoepelende holding de DG Invest NV zal zijn die 

dit perceel zal aankopen. 

Deze vraag wordt door dit gemeenteraadsbesluit administratief recht gezet. 

EXTRA VERMELDINGEN 

Raadslid Rik Hertogs zal dit mee goedkeuren, maar hij blijft het een gemiste kans vinden dat 

de stad in de voormalige Expodroom  geen bedrijvencentrum heeft ontwikkeld. 

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 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; 
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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 het besluit van de gemeenteraad dd. 07.09.2020 houdende definitieve 

goedkeuring van de verkoop van een deel van de voormalige parking van de Expodroom aan 

de NV Epsilon, dit besluit werd overgemaakt aan Epsilon NV. 

  

Overwegende de e-mail van de NV Epsilon dd. 16.10.2020 stellende dat deze verkoop 

gedaan zal worden door de holding DG Invest NV (ondernemingsnummer BE 0465.582.182); 

  

Overwegende DG Invest NV de holding is waartoe de NV Epsilon behoort; 

  

Overwegende al de bepalingen van het besluit dd. 07.09.2020 (prijs, verdelingsplan ...) van 

toepassing blijven op de nieuwe koper; 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1: Definitieve goedkeuring te verlenen aan de verkoop van een deel van de voormalige 

parking aan de expodroom aan DG Invest NV (ondernemingsnummer BE 0465.582.182) zijnde 

de holding waartoe de Epsilon NV behoort, het betreft het perceel/percelen zoals 

aangegeven op het verdelingsplan dd. 13.08.2020 van Landmeters- en Vastgoedexperten, 

Stationswal 28 te 3960 Bree en bevattende : 

- lot 1 :  69a40ca voor de prijs van €263.720 

- interne weg : 07a20ca voor de prijs van € 27.360 

- Totale verkoopprijs : € 291.080 

  

Art. 2: Alle bepalingen en voorwaarden uit het besluit van de gemeenteraad dd. 07.09.2020 

blijven van toepassing voor deze verkoop aan DG Invest NV. 

  

Art. 3: Dit besluit over te maken aan DG Invest NV en/of aan de door hen aangeduide 

notaris. 

OVERHEIDSOPDRACHTEN 

11. Samenwerkingsovereenkomst met Fluvius i.v.m. netuitbreiding Kolisboomstraat - 

goedkeuring 

SAMENVATTING 

Toelichting door schepen Rudi Cober (N-VA) 

De gemeenteraad keurt de hierbij gevoegde samenwerkingsovereenkomst met Fluvius i.v.m. 

netuitbreiding Kolisboomstraat goed. 

REGELGEVING 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
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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 nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

  

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 

Aangezien Fluvius en de stad Bree de volgende werken wensen uit te voeren: 

Netuitbreiding Kolisboomstraat; 

  

Aangezien de 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, op 

budgetcode 2270007/DOM 1/0310 (actie / raming AC000039/MJP000566). 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1: De gemeenteraad keurt de hierbij gevoegde overeenkomst 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 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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12. Kwandoo – aankoop van een geïntegreerd ticketing-/inschrijvingssysteem – instap bij 

opdrachtencentrale Stad Genk – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

SAMENVATTING 

Toelichting door voorzitter Jacques Leten (SPa) 

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 artikel 56, par. 3 of par. 4 Gemeentedecreet; 

  

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 artikelen 2, 6e, 

43, par. 1, tweede lid en 47; 

  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad stad Genk van 17 december 2015 ter 

goedkeuring van het ontwerp en de wijze van gunnen; 

 

Gelet op het besluit van het CBS van Genk die de opdracht met betrekking tot perceel 2 

(ticket-/inschrijvingssysteem) gunde aan de firma Orca Solutsions bvba, Mechelsebaan 205 te 

2570 Duffel tegen de eenheidsprijs van 0,1715 euro per ticket (geen éénmalige setupkosten, 

alle kosten inbegrepen in de ticketprijs); 

  

Gelet op het feit dat de stad Genk optreedt als opdrachtencentrale voor de aankoop van 

een geïntegreerd ticketing-/inschrijvingssysteem en andere organisaties de mogelijkheid bood 

hierop beroep te doen; 

  

Gelet op onze beslissing van 2 mei 2016 houdende de deelname in de opdrachtencentrale 

voor de aankoop van een geïntegreerd ticketing-/inschrijvingssysteem; 

  

Gelet op de nota van Johny Geusens, afdelingshoofd Informatica stad Genk, van 

20/05/2016, die stelt dat tijdens de eerste kick-off meetings duidelijk was dat er een 

misinterpretatie was ontstaan over de ingediende prijzenstaffel door Orca Solutions; 

OVERWEGING 

Overwegende dat de staffeltabel had moeten toelaten om in één oogopslag de ticketprijs te 

kunnen aflezen voor het aantal tickets per jaar; 
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Overwegende dat men voorstelt berekening 2 van de nota, gevoegd in bijlage van dit besluit, 

te volgen; 

  

Overwegende dat Orca Solutions nagelaten heeft tijdig te factureren en ons op 14/07/2020 

de facturen over boekjaren 2017-2019 bezorgde voor respectievelijk € 19.458,62, 21.638,71 en 

20.953,34; 

  

Overwegende dat het billijk is om misverstanden voor de toekomst te vermijden, het besluit 

van deze raad van 2/05/2016 herroepen en door het voorliggende vervangen; 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1: De deelname in de opdrachtencentrale Stad Genk inzake de aankoop van een 

geïntegreerd ticketing-/inschrijvingssysteem Kwandoo, voor de opdracht omschreven in het 

bijzonder bestek als perceel 2, wordt goedgekeurd. 

  

Art. 2: De deelname aan de opdracht gebeurt volgens de berekeningswijze nr. 2 uitgelegd in 

de nota 20/05/2016 van Johny Geusens, afdelingshoofd informatica stad Genk. 

  

Art. 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan BBC 2020 – 2025 

(MJP00xxxx) AR 6142999; 

  

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. 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN - VASTSTELLING AGENDA EN/OF 

AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER 

13. Opdrachthoudende vereniging Limburg.net – Algemene vergadering van woensdag 16 

december 2020 om 18 uur. Agenda en in te nemen standpunten op de algemene 

vergadering van Limburg.net dd. 16 december 2020 

SAMENVATTING 

Toelichting door voorzitter Jacques Leten (SPa) 

afgevaardigde Bree: raadslid Stefan Daniels 

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 Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 

rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in 
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artikel 398, §2, 3° van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (verder 

‘DLB’). 

  

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net. 

  

Gelet op de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’). 

OVERWEGING 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 21 oktober 2020 tot 

goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 16 

december 2020 om 18 uur.   

  

Gelet dat de volgende agendapunten werden vastgesteld: 

De agenda van de algemene vergadering werd als volgt bepaald: 

  

1)    Welkom door de voorzitter 

2)    Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 

3)    Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 

4)    Begroting 2021, te ontwikkelen activiteiten en strategie 

Bijlagen: Begroting 2021 – PowerPoint Begroting 2021 

5)    Benoeming leden algemeen comité 

Op het moment van het uitsturen van de agenda zijn geen vervangingen bekend.  

6)    Varia 

  

Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de agenda te weigeren. 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1:   De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag 16 december 2020 

van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd. 

  

Art. 2:   Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende 

vereniging middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net. 

  

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. 

TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN 

14. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Pastorie 

SAMENVATTING 

Raadslid Dries Tyskens: Op de GR van september 2020, werd gemeld dat er zich een andere 

koper had gemanifesteerd voor de pastorij van Opitter. 

Hoe ver staat de eigendomsoverdracht van de pastorij van Opitter ? 
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EXTRA VERMELDINGEN 

We hebben de klacht en het antwoord ontvangen. Verjonging had in de gemeenteraad van 

september toen voorgesteld om het agendapunt over de aankoop uit te stellen omdat er nog 

een ander bod was toegekomen en om de zaken even af te wachten. Men had deze moeite 

dan wellicht kunnen besparen. Heeft dit gevolgen voor de restauratiesubsidies? Wat is de 

houding van het bestuur nu? 

 

Burgemeester: Wij hebben ons aan de wetgeving gehouden. De openbare verkoopprocedure 

heeft gelopen.  Ons antwoord op de klacht is overgemaakt aan het toezicht, we wachten dat 

af. Mijnheer Deben had in het verleden een bod van 80.000 euro uitgebracht, wat veel te 

weinig was. We hebben nog met hem rond de tafel gezeten, maar het bleek dat het beter was 

dat de stad dit gebouw zal aankopen en met de erop toegekende subsidies ‘casco’ zal 

restaureren. De heer Deben zag het ook niet echt zitten om met de architect samen te werken 

en dat over te nemen moest hij kunnen aankopen. Die overeenkomst met de architect is er 

wel. De heer Deben kan nog altijd een bod doen als dit pand casco gerestaureerd is, dat 

werd hem ook meegedeeld. Na ons gesprek met hem hierover liet hij plots interesse blijken 

voor de aankoop van de kerk van ’t Hasselt. De zaterdag, voor de maandag van de 

gemeenteraad van september, kreeg ik dan een sms van de voorzitter van de kerkfabriek dat 

iemand mondeling 260.000 euro als nieuw bod aan hem had bekend gemaakt. Dit heb ik in 

de gemeenteraad van september ook toegelicht. Ik heb toen geen naam genoemd. Ik vermoedde 

toen dat het om de heer Deben ging, wat achteraf gezien klopte. 

 

Raadslid Sietse Wils: heeft de burgemeester kennis van een annulatieberoep bij de Raad van 

State met betrekking tot dit raadsbesluit van september? Antwoord: neen. 

15. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Handelszone sportlaan 

SAMENVATTING 

In het verleden werd gesteld dat bedrijven op de handelszone aan de Sportlaan geen directe 

concurrentie mochten vormen met de handelaars en horeca van Bree-centrum. 

Heeft het CBS al volledig zicht op de bedrijven die zich op het nieuwe terrein gaan vestigen 

en om welke gaat het ? 

EXTRA VERMELDINGEN 

De burgemeester geeft een overzicht van de mededeling van de projectontwikkelaar over 

welke handelszaken zich hier gaan vestigen. Onder meer: Jumbo, Jysk, Van haren, Mc 

Donalds, Torfs, H2O.  

 

Fractie Verjonging (Edith Vanaken, Sietse Wils) vragen of er een juridische weg is om de 

verhuis van Torfs van de Toleik naar daar tegen te gaan. In de winkelzone Toleik is al 

leegstand. Moeten zij daar geen nieuwe omgevingsvergunning krijgen? Burgemeester: dat kan 

niet, de omgevingsvergunning is binnen dit provinciaal RUP afgeleverd voor het geheel. 

 

Raadsleden Edith Vanaken en Rik Hertogs zijn bezorgd om het wel en wee van onze 

landbouwers, alweer een grote supermarktketen erbij in Bree zal de verkoopprijzen en 

winstmarges voor landbouwers nog meer drukken. 
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Raadslid Hertogs verwijst naar een krantenartikel van het verleden waarin de burgemeester 

de komst van Jumbo naar Bree ontkende, dit is misleidend. De burgemeester ontkent dat zij 

dat gezegd heeft, Jumbo wist toen zelf nog niet of ze met een vestiging  naar Bree zouden 

komen. Het raadslid hoopt verder dat Torfs dan zelf wel een andere huurder heeft voor het 

handelspand dat ze op de Toleik gaan verlaten. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u30. 

 

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 

 
 

Namens de gemeenteraad, 

 

 

#$ondertekening2$#                                            #$ondertekening1$# 

 

 

 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

 

#$stempel$#

  

 

Voorzitter 

Jacques Leten 
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