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Besluitenlijst Raad van Bestuur van 7 september 2020 
 

        
 

 

 

1. Verslag vergadering Raad van Bestuur van 8 juni 2020 – Goedkeuring 

 

Het verslag wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 

 
2. Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 31 juli 2020 - Goedkeuring 

jaarrekening - Afschrift van het besluit als bijlage toegevoegd aan brief - Ter 
kennisgeving   

De Raad van Bestuur neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring 
van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het autonoom 
gemeentebedrijf Bree van de gemeente Bree. 

 

3. NV De Augustijner jaarrekening 2019 – Goedkeuring 

       Als sluitstuk van een fusie tussen privaatrechtelijke rechtspersonen moet de 

       jaarrekening, samen met de kwijting van de bestuurders, van de overgenomen  

       vennootschap NV De Augustijner nog worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur  

       AGB en de gemeenteraad.  

 
       De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening 2019 (van 01/01/2019 tot 31/03/2019) 
       van NV De Augustijner goed.   

 

 

       Goedgekeurd met 17 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

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

       Daniels, Jeff Ceyssens, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Rik Hertogs (stemming via mail  

       ), Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Jacques Leten en Jos Drykoningen ); 8  

       stemmen onthouding: (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith  

       Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen). 
 

4. Aanpassing erfpachtovereenkomst Stad - AGB m.b.t. het onroerend goed: 

Ontmoetingscentrum, Kloosterstraat 13 te Bree en het aangrenzende Pensionaat, 

Grauwe Torenwal 7 te Bree – Goedkeuring 

 

Het onroerend goed ‘ Ontmoetingscentrum te Kloosterstraat 13’ inclusief het 

achterliggend gebouw ‘Pensionaat’ wordt terug door de Stad in eigendom 

geëxploiteerd. De erfpachtovereenkomst ‘Stad – AGB’ , goedgekeurd door de 
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gemeenteraad van 5 september 2019, verleden voor notaris Fransman-Daelemans op 

16 november 2016, wordt hierbij aangepast, in die zin dat het zakelijk recht van het 

AGB op vermelde onroerende goederen wordt beëindigd. 

       Goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 

 

 

 

 

5. Hulsbosch b.v. - Vraag tot aanpassing van de bijzondere voorwaarden van de 

notariële akte van ruiling van 21 december 2011 - Goedkeuring 

 
       Op 21 december 2011 heeft Hulsbosch Beheer nv middels een notariële akte van ruiling  
       een perceel industriegrond in zone B van het "PRUP Afbakening klein stedelijk gebied  
       Bree" verworven, tegenwoordig gekend als Industrieterrein Kanaal-Noord. 
 
       Om redenen van schaalvergroting, diversificatie en bedrijfsopvolging vragen zij bepaalde 
       bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van 2011 te vervangen door bepaalde 
       bijzondere voorwaarden uit de huidige goedgekeurde modelovereenkomst.  
 
 

       Goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 
 
 

 

 
       Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met André Van Mierloo, secretaris 
       AGB: 089/848608. 
 
 
 
 


