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Zittingsverslag gemeenteraad

Zitting van maandag 1 februari 2021 om 19u30

AANWEZIG: Rudi Cober, Voorzitter waarnemend

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

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

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

Stefan Goclon, Algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD: /

AFWEZIG: Rik Hertogs, Gemeenteraadslid

De voorzitter opent de vergadering om 19u30.

OPENBAAR

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1. Notulen gemeenteraad van 11 januari 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;
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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 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 11 januari 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 11 januari 2021 - goedkeuring

SAMENVATTING

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

EXTRA VERMELDINGEN

Vraag van fractie Verjonging: is er niet verkeerd gestemd bij ons agendapunt met betrekking 
tot de parkeerproblematiek op de Wissel? Er werd door de meerderheid tegen gestemd maar 
het wordt wel uitgevoerd. Schepen Mario Knippenberg: de meerderheid heeft toen zo gestemd 
omdat de oplossing van dat parkeerprobleem al eerder in het college van burgemeester en 
schepenen ter uitvoering werd 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 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 11 januari 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.

REGULIERE AGENDAPUNTEN

3. Kennisname van het ontslag van een gemeenteraadslid en installatie van de opvolger + 
wijziging in het voorzitterschap van de gemeenteraad– kennisneming

SAMENVATTING

Gemeenteraadslid Jacques Leten (fractie SP.a) neemt ontslag uit de gemeenteraad. De heer 
Jordy Kunnen voldoet aan de verkiesbaarheids-voorwaarden en heeft bij de Voorzitter van de 
Gemeente- en OCMW-raad de eed afgelegd en is dus volwaardig raadslid in opvolging van 
ontslagnemend raadslid. De procedure tot verkiezing van een nieuwe voorzitter van de 
gemeenteraad (tevens OCMW-raad) moet worden opgestart. Dit ter kennisname aan de 
gemeente- en OCMW-raad.

EXTRA VERMELDINGEN

Al de fractieleiders feliciteren Jordy Kunnen als nieuw gemeenteraadslid. Raadslid Jos 
Drykoningen (Vernieuwing): naar aanleiding van het artikel in de krant: komt er voor de 
gemeenteraad van maart een voordracht-akte met 1 kandidaat voorzitter? Wie is dat dan? 
Voorzitter Rudi Cober: de meerderheid zal Jordy Kunnen via wettelijke voordrachtakte 
voordragen als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

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 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;

VOORWERP EN MOTIVERING

Gelet op de mail van 21 januari 2021 en het aangetekend schrijven van 27 januari 2021, waarin 
raadslid Jacques Leten ontslag neemt als gemeenteraadslid en andere toebedeelde mandaten.
 
Gelet op het procesverbaal van de kiesverrichtingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2018 waarin bij de rangorde van effectief verkozenen en die van de 
opvolgersperlijst/fractie in de gemeenteraad van Bree werd bepaald.
 
Gelet op het feit dat raadslid Jacques Leten, lijst/fractie Sp.a (voormalig: B.R.O.S.) ontslag 
neemt uit de gemeenteraad, dat de gemeenteraad hier vandaag kennis van neemt via mail 
van Jacques Leten  d.d. 11 januari 2021;
 
Gelet op het feit dat mevrouw Gerda Broens, de eerste opvolger van ontslagnemend 
raadslid Jacques Leten, per mail d.d. 13 januari 2021 laat weten afstand te doen van haar 
mandaat als eerste opvolger.
 
Gelet op dat dhr. Jordy Kunnen , als tweede opvolger van  ontslagnemend raadslid Jacques 
Leten , wel het mandaat wenst op te nemen en als effectief gemeenteraadslid wordt 
geïnstalleerd.
 
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven waaruit blijkt dat de heer Jordy Kunnen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, hij heeft, gezien de maatregelen ten gevolge van de 
Covid-19 crisis en social distancing respecterend, de eed afgelegd in handen van de voorzitter 
op 27 januari 2021 (hiervan werd een filmopname gemaakt).
 
Overwegende dat ten gevolge hiervan de heer Jacques Leten van rechtswege ook als voorzitter 
van de raad ontslag genomen heeft; 

BESLUIT: 

Art. 1: De heer Jordy Kunnen wordt na het onderzoek van de geloofsbrieven en na eedaflegging 
als gemeenteraadslid geïnstalleerd ter opvolging van ontslagnemend gemeenteraadslid Jacques 
Leten .
 
Art. 2: De gemeenteraad neemt ten gevolge hiervan er kennis van dat de heer Jacques Leten 
van rechtswege ook als voorzitter van de raad ontslag genomen heeft, op de eerst volgende 
gemeenteraad zal worden overgegaan tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter, tot dan 
wordt het voorzitterschap waargenomen door het gemeenteraadslid als eerst op de rangorde, 
met de meeste anciënniteit, zijnde raadslid Rudi Cober;
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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.

4. Herinnering: deontologische code mandatarissen - ter kennisgeving

SAMENVATTING

De deontologische code mandatarissen, zoals ook in de gemeenteraad van 4/02/2013 
goedgekeurd, wordt ter herinnering opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd.

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 gemeenteraad op 04 februari 2013 een deontologische code voor de 
gemeenteraad aannam, deze code is ook van toepassing voor leden van het college van 
burgemeester en schepenen en ze is elke gemeenteraad ter inzage bij de fysieke documenten 
die de raadsleden kunnen raadplegen;

OVERWEGING

Overwegende dat het decreet over het lokaal bestuur niet verplicht om de deontologische 
codes (art. 39, 55, 74) te hernemen wat gemeenteraad, schepencollege, OCMW-raad betreft, 
deze van kracht zijnde deontologische codes worden jaarlijks in herinnering gebracht. De code 
van de gemeenteraad is vanzelf ook van toepassing voor het college van burgemeester en 
schepenen.
 
Overwegende dat het bijzonder comité van de sociale dienst bij apart besluit van 21 januari 
2019 een deontologische code heeft aangenomen, dezelfde code werd ook goedgekeurd door 
het vast bureau op 27 februari 2019.
 
Overwegende dat Audit Vlaanderen er ons op heeft gewezen dat de deontologische codes 
regelmatig ter herinnering moeten worden gebracht aan mandatarissen en aan personeel;
 
Overwegende dat de personeelsdienst doet via een maandelijkse ‘deontologische tip’ voor 
personeel;
 
Overwegende dat de deontologische code vanaf nu jaarlijks aan de gemeenteraadsleden ter 
herinnering wordt gebracht;

BESLUIT: 

Art. 1:   De deontologische code d.d. 04 februari 2013 voor leden van de gemeenteraad en 
van het college van burgemeester en schepenen wordt hierbij aan de gemeenteraad ter 
herinnering gebracht.
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Art. 2:   De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.
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5. Schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 19/01/2021, inzake 'Aanpassing van 
het meerjarenplan 2020-2025' - ter kennisgeving

SAMENVATTING

In het PDF-schema T4 – ‘Evolutie van de financiële schulden’ worden de financiële schulden in 
de boekjaren 2020-2025 niet correct weergegeven. Een correct schema T4 werd als bijlage bij 
de technische bemerkingen per e-mail aan de financieel directeur bezorgd. Deze vaststellingen 
moeten ter kennisname gebracht worden.

EXTRA VERMELDINGEN

Met goedkeuring van de fractie Verjonging zal hun toegevoegd agendapunt hierover nu ook 
besproken worden.
Schepen Michel Theunissen (CD&V). Er werd contact opgenomen met het toezicht. Zij vertrekken 
voor de actuele tabel T4: schuldpositie, softwarematig vanuit de rekeningen. De financieel 
directeur doet dat vanuit de actuele positie bij de banken. Dit zal worden gecorrigeerd bij de 
eerst volgende budgetwijziging.
ABB (toezichthouder) is daarmee akkoord. Zoals gevraagd zal er dan ook een kort overzicht 
toegevoegd worden van de voornaamste wijzigingen. Raadsleden Sietse Wils en Dries Tijskens 
(Verjonging). De procedure tot opmaak van het budget en meerjarenplan is niks nieuws. We 
worden alweer op de vingers getikt en de schepen draagt daarvoor de politieke 
verantwoordelijkheid. De raadsleden moeten inderdaad over al de dossierelementen beschikken 
om met kennis van zaken een juiste beslissing te nemen. Het akkoord van het toezicht kan 
men best schriftelijk vragen, want anders lopen we het risico dat er volgende keer wel een 
toezichtsmaatregel over het budget/meerjarenplan zal genomen worden. De schepen neemt 
hierin zijn politieke verantwoordelijkheid op. In de commissie financiën wordt aan de raadsleden 
altijd uitvoerig uitleg verschaft over het budget/meerjarenplan. We brengen dit toekomstig in 
orde zoals het toezicht/ABB dit vraagt.
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6. Investeringstoelage aan VZW Sport- en Ontmoetingscentrum De Bongerd Tongerlo - 
goedkeuring

SAMENVATTING

Aan de vzw De Bongerd wordt een toelage van 5.000 euro toegekend ter 
vernieuwing/vervanging van afgekeurd sportmateriaal. De uitbetaling gebeurt op voorlegging van 
facturen.

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 het feit dat de vzw De Bongerd voor een aantal investeringen staat ter 
vernieuwing/vervanging van afgekeurd sportmateriaal;
 
Gelet op het feit dat zij hiervoor een tussenkomst van de stad Bree wensen;
 
Overwegende dat de investeringstoelage zal uitbetaald worden aan de hand van facturen die 
de vzw De Bongerd voorlegt;
 
Overwegende dat hiervoor het nodige budget werd ingeschreven op budgetcode 
2021/6640000/DOM 1/0740/01 (MJP000609) van het meerjarenplan 2021;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1:  Aan vzw De Bongerd wordt een tussenkomst van € 5.000,00 toegekend.
 
Art. 2:  De begunstigde vereniging is, op straffe van gehele terugbetaling van het ontvangen 
bedrag, ertoe gehouden de tussenkomst aan te wenden voor de vernieuwing/vervanging van 
afgekeurd sportmateriaal in de sporthal De Bongerd.
 
Art. 3:  De betaling zal gebeuren met het krediet dat voorzien werd op budgetcode 
2021/6640000/DOM 1/0740/01 (MJP000609) van het goedgekeurde meerjarenplan 2021.
 
Art. 4:  Afschrift van dit besluit bij het betalingsbevel te voegen.
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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.
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7. Gratis grondafstand en ondergrondse erfdienstbaarheid ten voordele van de 
nutsmaatschappijen zoals voorzien in de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het 
verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning - Goedkeuring.

SAMENVATTING

De gratis grondafstand, vrij en onbelast, voor opname bij het openbaar domein, 
zijnde  perceelnr.: (afd. 2) Sectie A 244L2 en de ondergrondse erfdienstbaarheid ten voordele 
van de nutsmaatschappijen worden goedgekeurd. In die zin neemt de raad een beslissing over 
de zaak van de wegen cfr. de bepalingen van art. 31 van het decreet betreffende de 
omgevingsvergunning.

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 het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening en de 
Stedenbouw, gewijzigd bij de Wetten van 22 april 197O en 22 december 197O;
 
Gelet op het Decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, 
gewijzigd bij decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1999, bij decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, bij decreet van 26 april 2000, 13 juli 2001, 8 maart 2002, 19 juli 2002 en 21 
november 2003, en de uitvoeringsbesluiten;
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 
gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002, 19 juli 2002, 4 juni 2003 en 21 
november 2003, en de uitvoeringsbesluiten;
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 
27 maart 2009, en in werking getreden op 1 september 2009;
 
Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning dd. 25/04/2014, in werking getreden 
op 01/01/2018, en gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 27/11/2015 tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende omgevingsvergunning;
 
Gelet in het bijzonder op artikel 31. (Zaak van de wegen) van het decreet betreffende de 
omgevingsvergunning: “Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de 
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gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, 
oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een 
beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over 
de aanvraag. Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie 
respectievelijk de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad 
samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die 
beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur.”
 
Gelet in het bijzonder op artikel 47. van het besluit van de Vlaamse regering dd. 27/11/2015 
tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende omgevingsvergunning: “Als de 
vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis 
van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar 
onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de 
gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde 
omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur 
als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.”

VOORWERP EN MOTIVERING

Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij het college 
van burgemeester en schepenen van de Stad Bree op 14/11/2020 voor het verbouwen en 
uitbreiden van een bestaande woning te Bree Schoolstraat 15 kadastraal gekend als (afd. 2) 
sectie A 244L2 en (afd. 2) sectie A 244K2, door Betty Winters en Cornelis De Smedt wonende 
te Waterstraat 1, 3950 Bocholt. OMV_2020152897, waarin een nieuwe rooilijn wordt voorgesteld 
met het oog op het gratis afstaan van de van de vrijgekomen grond, zijnde  perceelnr.: (afd. 
2) Sectie A 244L2 gratis af te staan voor opname bij het openbaar domein. Over de volledige 
breedte van perceel 244K2 palend aan de Kleine Schoolstraat moet er een ondergrondse 
erfdienstbaarheid worden toegestaan ten voordele van de nutsmaatschappijen en dit over een 
diepte van 1,5m.

OVERWEGING

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek door bekendmaking gehouden vanaf 
24/12/2020 t/m 22 januari 2021 er geen bezwaarschriften werden ingediend;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1:  De gratis grondafstand, vrij en onbelast, voor opname bij het openbaar domein, 
zijnde  perceelnr.: (afd. 2) Sectie A 244L2 en de ondergrondse erfdienstbaarheid ten voordele 
van de nutsmaatschappijen, over de volledige breedte van perceel 244K2 palend aan de Kleine 
Schoolstraat over een diepte van 1,5m, zoals vervat in het omgevingsvergunningsdossier voor 
het verbouwen van een woning, ingediend op 14/11/2020 met kenmerk 
OMV_2020152897, worden goedgekeurd. In die zin neemt de raad een beslissing over de zaak 
van de wegen cfr. de bepalingen van art. 31 van het decreet betreffende de 
omgevingsvergunning.
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Art. 2:  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven om een 
beslissing te nemen in de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, 
ingediend op 14/11/2020 met kenmerk OMV_2020152897.
 
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.

OVERHEIDSOPDRACHTEN

8. De Kronkel Beek: Nieuwe ramen en deuren - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
- 2021/147/TD/RM

SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/147/TD/RM en de raming voor de 
opdracht “De Kronkel Beek: Nieuwe ramen en deuren”, 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 € 37.190,08 
excl. btw of € 45.000,00 incl. 21% btw (€ 7.809,92 Btw medecontractant).

REGELGEVING

De gemeenteraad;
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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 “De Kronkel Beek: Nieuwe ramen en deuren” 
een bestek met nr. 2021/147/TD/RM werd opgesteld door de Technische dienst;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.190,08 excl. btw of 
€ 45.000,00 incl. 21% btw (€ 7.809,92 Btw medecontractant);
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

FINANCIËLE IMPACT

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2021, op budgetcode 2210000/DOM 1/0750 (actie / raming AC000038/MJP001206)

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 
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Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/147/TD/RM en de raming 
voor de opdracht “De Kronkel Beek: Nieuwe ramen en deuren”, 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 € 37.190,08 
excl. btw of € 45.000,00 incl. 21% btw (€ 7.809,92 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 2210000/DOM 1/0750 (actie / raming AC000038/MJP001206).
 
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.



 GR Zittingsverslag- 21

9. Bibliotheek: Screens tegen oververhitting - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2021/156/TD/RM

SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/156/TD/RM en de raming voor de 
opdracht “Bibliotheek: Screens tegen oververhitting”, 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 € 26.446,35 excl. 
btw of € 32.000,09 incl. 21% btw (€ 5.553,74 Btw medecontractant).

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 “Bibliotheek: Screens tegen oververhitting” een 
bestek met nr. 2021/156/TD/RM werd opgesteld door de Technische dienst;
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Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Screens op het gelijkvloers aan de rechtergevel), raming: € 16.115,70 excl. btw of 
€ 19.500,00 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Screens op het verdiep aan de achtergevel), raming: € 10.330,65 excl. btw of 
€ 12.500,09 incl. 21% btw;
 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 26.446,35 excl. 
btw of € 32.000,09 incl. 21% btw (€ 5.553,74 Btw medecontractant);
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

FINANCIËLE IMPACT

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2020, op budgetcode 2291000/DOM 0/0703 (actie / raming AC000068/MJP000595);

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/156/TD/RM en de raming 
voor de opdracht “Bibliotheek: Screens tegen oververhitting”, 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 € 26.446,35 
excl. btw of € 32.000,09 incl. 21% btw (€ 5.553,74 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 in het investeringsbudget van 2020, op 
budgetcode 2291000/DOM 0/0703 (actie / raming AC000068/MJP000595).
 
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.

TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN

10. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: reguliere agenda 2.3 schrijven ABB dd. 
19.01.2021

SAMENVATTING

Net als vorig jaar heeft het ABB de vraag tot aanpassing van het meerjarenplan geëist.
Graag hadden wij de uitvoering gezien van de opmerkingen van het ABB, m.n. toelichting, 
motivatie en transparantie bij het MJP en niet louter de mededeling van het schrijven op de 
GR. (zie agendapunt 5)

11. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Zonnepanelen

SAMENVATTING
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De winkelketen “Decathlon” zal elektriciteit kopen van de eigenaars van zonnepanelen en deze 
elektriciteit vergoeden door middel van waardebonnen van Decathlon.
 
De stad Bree zal bij de Breese burgers elektriciteit kopen die zij overproduceren door het 
gebruik van zonnepanelen. De stad Bree zal deze elektriciteit vergoeden door middel van 
cadeaubonnen van de stad Bree.

EXTRA VERMELDINGEN

Volgens schepen Michel Theunissen is dit te betreuren probleem lokaal niet op te lossen. Dan 
zou iedere belastingbetaler in Bree hiervoor opdraaien, ook degenen die geen zonenpanelen 
hebben. Dat zou onbetaalbaar zijn en dan zouden we de belastingen wellicht met 0,5 miljoen 
euro per jaar moeten verhogen. Dit voorstel is praktisch ook niet haalbaar of uitvoerbaar. Hoe 
ga je zo iets -stroom aankopen bij en per gezin- praktisch uitwerken? Dit neigt naar populisme. 
Raadslid Dries Tijskens: wat Decathlon wil doen, dat kan de stad Bree ook. Het kan zelfs goed 
zijn dat we op die manier ook besparen in onze eigen elektriciteitsfactuur door goedkoper aan 
te kopen. Raadslid Sietse Wils: er bestaat zelfs een mogelijkheid, een voorstel vanuit de E.U., 
om een (hernieuwbare) energiegemeenschap van burgers op te richten. Dat is het onderzoeken 
waard. Dat heeft niks met populisme te maken.

Raadslid Jos Drykoningen (Vernieuwing). Dit zonnepanelensysteem zit al jaren financieel fout in 
elkaar en het moet maar opgelost worden waar het veroorzaakt werd, en dat is op het niveau 
van diverse Vlaamse regeringen.

STEMMING

Met 8 stemmen voor (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, 
Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen), 16 stemmen tegen (Liesbeth Van der Auwera, Mario 
Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, 
Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, Jos Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free 
Bamps, Jo Leenders, Jordy Kunnen)

12. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Ontsluiting IT Vostert

SAMENVATTING

Op het IT Vostert zijn de laatste jaren enorm veel nieuwe bedrijven gevestigd en/of uitgebreid. 
Meer werkgelegenheid en meer productie heeft tot gevolg dat het verkeer op het IT ook is 
toegenomen.
De ontsluiting naar de Gruitroderkiezel, maar vooral die naar de Meeuwerkiezel zouden dringend 
moeten worden verbeterd en dit zowel op het vlak van capaciteit als op het vlak van 
verkeersveiligheid.

EXTRA VERMELDINGEN

Schepen Mario Knippenberg en burgemeester Liesbeth Van der Auwera: de verkeersafwikkeling 
aldaar is een complexe zaak. Dit is recent ook al in de verkeerscomissie besproken. We gaan 
de Kluisstraat ‘afknippen’ van de Meeuwerkiezel. In de Kluitshofsweg komen snelheidsremmende 
maatregelen. De Herenbosstraat is nooit voorzien geweest om zwaar verkeer toe te laten, die 
loopt trouwens door natuurgebied. Daar een uitrusting en aansluiting voor vrachtverkeer van 
en naar de Meeuwerkiezel maken is niet haalbaar. Er zijn inderdaad en gelukkig veel bedrijfjes 
bijgekomen op De Vostert. Zij genereren wel weinig zwaar vrachtverkeer. De ontsluiting van 
deze KMO zone zal toekomstig toch vooral via de Gruitroderkiezel blijven gebeuren. We zullen 
de bedrijven ook via de BRES erop attent maken dat dit zo hoort en dat sluipverkeer vermeden 
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moet worden. Binnenkort zal AWV eindelijk bomen laten kappen langs de Gruitroderkiezel en 
snelhied zal gecontroleerd worden via camera’s. In de directe omgeving komt er weldra een 
nieuw uitvaartcentrum van funurarium Creemers. Het openbaar onderzoek heeft toen weinig of 
geen mobiliteitsklachten van omwonenden aangebracht. We zullen de gestelde problematiek in 
maart ook bespreken met het Agentschap Wegen en Verkeer. We zullen daarna daarvan verslag 
uitbrengen in de gemeenteraad.

Raadslid Dries Tyskens en Sietse Wils: de mogelijkheid van een rechtstreekse en volwaardige 
aansluiting op de Meeuwerkiezel zou toch onderzocht moeten worden. Dit zou sluipverkeer, 
ook op de Muizendijk, ontmoedigen. Ter hoogte van de drukke Gruitroderkiezel is er daar ook 
een schoolomgeving. Nog meer verkeer is daar uiteraard niet wenselijk.

13. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Vlaamse subsidies voor verenigingen 
getroffen door Corona

SAMENVATTING

Inmiddels werden de Vlaamse subsidies aan de Breese verenigingen toegekend door de stad 
Bree.
Graag hadden wij een overzicht ontvangen van de toegekende gelden en de motivatie waarop 
de toekenning is gesteund.

EXTRA VERMELDINGEN

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera: we zullen aan de raadsleden het overzicht én de 
motivering overmaken.

14. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Buitenlandse funshoppers

SAMENVATTING

De grensgemeenten zullen aan de grens controles uitvoeren op de naleving van de 
coronamaatregelen aangaande “essentiële” verplaatsingen.
Heeft de politie ook instructies gekregen om op het grondgebied van Bree controles uit te 
voeren ?

EXTRA VERMELDINGEN

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera: Bree is geografisch nauwelijks verbonden met 
Nederland. Als er wegcontroles werden of worden gedaan, dan zijn die selectief.

15. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Holder de bolder

SAMENVATTING

Graag hadden wij een stand van zaken over de werkzaamheden van Holder de bolder ?

EXTRA VERMELDINGEN

Schepen Katja Verheyen (NV-A): volgens de huidige planning zal de nieuwbouw in mei klaar 
zijn. De verhuis is voor half juni voorzien.

16. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Pastorie ‘t Hasselt

SAMENVATTING
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Tweetal jaar geleden werd ons verteld dat er geïnteresseerde kopers voor de kerk en de 
pastorie van ’t Hasselt waren. Recent hebben we ook vernomen dat er nieuwe kandidaten zich 
hebben aangediend.

Graag hadden wij een stand van zaken over de pastorie van ’t Hasselt ontvangen, temeer 
omdat momenteel de pastorie wordt gebruikt door de verenigingen van ’t Hasselt.

EXTRA VERMELDINGEN

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera: de intentie van de stad was destijds om de kerk aan 
schattingsprijs van de kerkfabriek te kopen, en dan samen met de pastorij te koop te stellen. 
De kerkfabriek kwam daarna met een veel hogere aankoopprijs via een andere schatting op 
de proppen. Zij gaan uit van bouwgrondwaarde, daar waar de kerk in ’t Hasselt zonevreemd 
staat. Als die gesloopt zou worden is de grondwaarde die van buitengebied en dat is een 
fractie van bouwgrondwaarde. Geïnteresseerde kopers hebben we telkens ook in contact 
gebracht met de kerkfabriek. Sindsdien ligt dat dossier al jaren stil. Hetzelfde scenario maken 
we mee met de lege kerk van De Vostert. Raadslid Edith Vanaken: het is toch aan de stad 
om de communicatie hierover, actief, met de kerkfabriek warm te houden. De verenigingen die 
van de oude pastorij gebruik maken moeten ook weten waar ze aan toe zijn.

Raadslid Jos Drykoningen: dit is weer een voorbeeld dat het kerkenplan een lege doos is. De 
stad kan beter zelf een kerkenplan opstellen om in de dossiers van leegstaande kerken 
beweging te krijgen.

17. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Jeugdhuis

SAMENVATTING

Meer en meer jongeren kampen met psychologische problemen omwille van Corona.
 
Verschillende deskundigen hebben gevraagd om de jongeren als kwetsbare groep te 
beschouwen.
Enkele maanden geleden hebben wij voorgesteld om de Olympia om te vormen tot jeugdhuis. 
Toen kregen we als antwoord dat er in Bree geen geëngageerde jongeren zijn om de 
verantwoordelijkheid van het uitbaten van een jeugdhuis zijn.
Inmiddels vernemen wij langs verschillende kanalen dat diverse Breese jongeren zich aan het 
informeren zijn bij jeugdhuizen in de buurgemeenten.
 
Zijn er al jongeren die zich hebben gemeld bij het stadsbestuur ?
Indien dit nog niet het geval zou zijn is het dan mogelijk om de jongeren het forum te geven 
om zich kandidaat te stellen ?

EXTRA VERMELDINGEN

Er volgt een debat wat als volgt samengevat wordt:
 
-    De jeugddienst heeft geen weet van jongeren die een jeugdhuiswerking willen opstarten, 
geef de namen gerust door, wij zullen zulke initiatieven ondersteunen.
-    Onlangs is er in Bree een JAC-afdeling aan de slag gegaan, jongeren kunnen daar discreet 
terecht voor mentale ondersteuning.
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-    Onze jeugdverenigingen ‘boomen’. Velen hebben huisvestingsproblemen. Bijvoorbeeld de 
Roodkapjes, De Scouts, Rojo, KSA (Stift)… De Olympia kan toekomstig ook daarvoor 
multifunctioneel gebruikt worden. Daar kan zelfs een jeugdhuiswerking uit groeien. En eventueel 
kan daar door de week een harmonie repeteren. Dit kan een EN/EN verhaal worden.
 
-    Fractie Verjonging:

 Wij pleiten juist voor dit EN/EN verhaal.
 We vinden dat de jeugdwerking, vergeleken met omliggende gemeenten, vrij zwak is. 

Het stadsbestuur heeft hier ten aanzien van onze jongeren een grote 
verantwoordelijkheid en kan en moet dit veel actiever aansturen.

 Als de stad een aanbod van centrale locatie ter beschikking stelt, dan biedt dat 
perspectief en komt de meerwaarde voor de georganiseerde jeugd en voor de niet-
georganiseerde jeugd vanzelf wel op gang.

18. Actualiteitsvraag vanwege de fractie Verjonging: verdwijnen parkeerplaatsen voor woningen 
Cobbenberg

SAMENVATTING

In de weekendeditie van de krant ‘Het Belang van Limburg’ viel te lezen dat de parkeerplaatsen 
voor een aantal woningen op de verkaveling Cobbenberg plots moesten wijken voor beplanting. 
Dit was blijkbaar het gevolg van een voorwaarde die aan de vergunning werd gekoppeld. In 
het artikel valt te lezen: “De stad wilde graag meer groen. De plannen werden daarop hertekend 
en goedgekeurd, met hagen en bomen.” Nochtans gebeurde de voorbije jaren in het 
stadscentrum vreemd genoeg het omgekeerde: zowel groen als culturele en architecturale 
herkenningspunten in de stad moesten wijken voor parkeerplaatsen (bv. parkje naast de 
bibliotheek, Verzusteringsfontein, bomen en perkjes op Ter Rivierenwal…), hoewel we over een 
zeer goed uitgeruste ondergrondse parkeergarage beschikken.
 
Wij begrijpen dat de getroffen bewoners totaal onverwachts met deze werken voor hun voordeur 
werden geconfronteerd. Graag krijgen wij een antwoord op volgende vragen:

 Werden de werken op openbaar domein uitgevoerd?
 Werden de werken door de stad of door een aannemer, aangesteld door de stad, 

uitgevoerd?
 Welke rol ziet u voor de stad (bevoegde schepen, bevoegde diensten…) om te 

voorkomen wat de getroffen bewoners is overkomen (bv. op het vlak van communicatie)?

EXTRA VERMELDINGEN

Schepen Rudi Cober: de werken zijn uitgevoerd in opdracht van de projectontwikkelaar. Het 
openbaar domein moet immers ingericht worden en zijn zoals dat opgenomen is in de lasten 
zoals omschreven in zijn verkavelingsvergunning. De communicatie is ongelukkig of slecht 
verlopen, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Het openbaar domein is echter van 
iedereen, dit kan door bewoners nooit als privaat bezit beschouwd worden.

Wat de herinrichting van Bree centrum betreft: zoals u weet is de inrichting van de Ter 
Rivierenwal voorlopig en tijdelijk. De Grauwe Torenwal is heringericht in functie van de wekelijkse 
markt en de plaatsing van de marktkramen. Bij de herinrichting van de Witte Torenwal en 
Kruittorenwal zal er meer groenaanleg worden voorzien. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 21u25.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.

Namens de gemeenteraad,

#$ondertekening2$#                                            #$ondertekening1$#

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$stempel$#

Voorzitter waarnemend
Rudi Cober
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