Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

woensdag 15 mei 2019 om 10u00

Aanwezig:

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester
Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen,
Schepenen
Katja Verheyen, Voorzitter BCSD
Jacques Leten, Lid
Rik Van De Konijnenburg, Algemeen directeur waarnemend

Verontschuldigd:

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Afwezig:

/

VERSLAG
1.

Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2019.

PERSONEELSZAKEN
2.

Aanvraag goedkeuring nevenwerkzaamheden
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt

3.

Verlenging wervingsreserve van technisch assistent (Dv) in contractueel verband
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt.

4.

Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht in hoedanigheid van
contractueel personeelslid – Cultuurfunctionaris (Bv) – 38/38ste
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt.
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5.

Waarneming hogere functie – in de functie van jeugdconsulent (Bv) – 38/38ste
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt.

6.

Aanstelling vervangingscontract – in de functie van administratief medewerker jeugd (Cv) –
19/38ste
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt.

7.

Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van administratief
medewerker cultuurcentrum (Cv) – 19/38ste
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt.

8.

Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van administratief
medewerker cultuurcentrum (Cv) – 19/38ste
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt

9.

Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van technisch deskundige gebouwenbeheer (Bv) – 38u
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt.

10. Vaststelling wervingsreserve van technisch deskundige - gebouwenbeheer (Bv) in
contractueel verband
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt

FINANCIËN
11. Watertoren - afrekening huurinkomsten telecomoperatoren - goedkeuring.
Gezien de watertoren verkocht werd op datum van 08/04/2019, komen de
huuropbrengsten vanaf die datum toe aan de nieuwe eigenaars.
De huurinkomsten van Orange reeds betaald aan de stad Bree voor de periode van
08/04/2019 tot en met 31/05/2019 zullen doorgestort worden.
12. Verdeelsleutel financiering nieuwbouw ZMK - Kennisneming.
Kennis te nemen van de (antwoord)brief van 11 april 2019 van het stadsbestuur van
Maaseik over de verdeelsleutel voor de financiering van het nieuwbouwziekenhuis;

AANVRAAG BUURTFEESTEN
13. Buurtfeest Bocholterkiezel vanaf nr. 96 - Schraelerstraatje - Vennestraat
Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Bocholterkiezel vanaf nr. 96 Schraelerstraatje - Vennestraat op 26 mei 2019
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OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT
VERGUNNINGEN MUZIEKACTIVITEIT
14. Toelating afwijking geluidsnormen - Opening Terrasseizoen Lagossa - 26 mei 2019

De aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze
activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege.
15. Toelating afwijking geluidsnormen - 10 jaar De Barrier Café - 15 juni 2019

De aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze
activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege.
16. Toelating afwijking geluidsnormen - Trouwfeest - 29 juni 2019

De aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze
activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege.

VARIA
17. Ter kennisgeving: Besluit van de Deputatie dd. 24/04/2019, waarbij uitspraak werd gedaan
over het ingediende beroepschrift tegen de stilzwijgende weigering vanwege het College
van Burgemeester en Schepenen dd. 30 oktober 2018. De Deputatie verleent een
voorwaardelijke omgevingsvergunning aan Dirk De Baets namens Care Property Fund,
Parklaan 55/24, 2300 Turnhout voor het project: Herbestemming Klooster Gerkenberg,
gelegen te 3960 Bree, Meeuwerkiezel 88 en 90, percelen kadastraal gekend onder Afd. 2,
sectie B, nrs. 832A, 832B, 832C, 832D, 832F en 581M. ( OMV_2018065233)
18. Ter kennisgeving: Besluit van de Deputatie dd. 24/04/2019 waarbij uitspraak werd het
gedaan over het ingediende beroepschrift tegen het weigeringsbesluit vanwege het College
van Burgemeester en Schepenen dd. 07 november 2018. De Deputatie verleent een
omgevingsvergunning aan de heer Marc Smeets voor het regulariseren van de
verbouwingswerken aan de woning gelegen op de Panhovenstraat 5 te 3960 Bree, met als
kadastrale gegevens: Afd.1, sectie B, nrs. 1280E en 1282S. (OMV_2018080125).
19. Ter kennisgeving: Besluit van de Deputatie dd. 24/04/2019 waarbij een voorwaardelijke
omgevingsvergunning (voor 20 jaar) wordt verleend aan dhr. Pouls Roger, voor het project:
veranderen van een rundveebedrijf te 3960 Bree, ter plaatse Groenstraat 94, percelen zijn
kadastraal gekend als: Afd. 4, sectie B, nrs. 585/M, 592, 593/A, 591, 585/T, 589/A (en
van Maaseik, Afd.2, sectie A, nrs. 675/B en 675/D). (OMV_2018145044).

POLITIE/ BRANDWEER
TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN
20. Tijdelijke politieverordening opening terrasseizoen Kaffee Lagossa op 26 mei 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijk
politieverordening voor de opening van het terrasseizoen van Kaffee Lagossa op 26 mei
2019.
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21. Tijdelijke politieverordening voor evenement 5 Jaar Kaffee Lagossa op 5 en 6 juli 2019.
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijk
politieverordening voor het evenement 5 Jaar Kaffee Lagossa op 5 en 6 juli 2019.

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES
22. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde
Caubergstraat door Farmac bvba van van 30/5/2019 tot 30/06/2019
Aan Farmac bvba wordt de toestemming gegeven om in de Caubergstraat graafwerken
t.b.v. uitbreiding middenspanning uit te voeren tussen 30/5/2019 en 30/06/2019.
23. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde
Maaseikerbaan door Willemen Infra NV - Regio Oost van 13/5/2019 - 29/5/2019
Aan Willemen Infra NV - Regio Oost wordt de toestemming gegeven om op
Maaseikerbaan rileringswerken - wegeniswerken uit te voeren van 13/5/2019 tot
29/5/2019.
24. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde
Kanaallaan door Nelis Wegenbouw NV van 13/5/2019 - 31/5/2019
Aan Nelis Wegenbouw NV wordt de toestemming gegeven om op Kanaallaan herstelling
aansluiting riolering uit te voeren van 13/5/2019 tot 31/5/2019.

BURGERZAKEN
25. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree
Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree omdat hij
sedert geruime tijd vertrokken is naar een onbekende bestemming en niet voldoet aan de
voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid
26. Toekenning grafconcessie
Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van De Kluis, grafnummer P13/4/17
27. Toekenning grafconcessie
Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Opitter, grafnummer F/8/90
28. Toekenning grafconcessie
Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van De Kluis, grafnummer P2/2/24
29. Toekenning grafconcessie
Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer E/2/57
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CULTUUR/ JEUGD/ SPORT
30. Goedkeuring organisatie Belgisch Kampioenschap zaalvoetbal voor brandweerploegen.
Het CBS keurt goed dat Hulpverleningszone Noord-Limburg post Bree het Belgisch
Kampioenschap zaalvoetbal voor brandweerploegen organiseert in sporthal Olympia, op
zaterdag, 12 oktober 2019. En hiervoor de sportaccommodatie gratis ter beschikking krijgt.

INFO/ TOERISME
31. Kienvergunning 'Keep on Smiling' Vriendenkring singles en alleenstaanden.
CBS geeft goedkeuring aan 'Keep on Smiling' Vriendenkring singles en alleenstaanden voor
het houden van een kienavond op zaterdag 2 november 2019 om 19.30u
32. Kienvergunning KAJ en KSA Vostert
CBS geeft goedkeuring aan KAJ en KSA Vostert voor het houden van een kienavond op
vrijdag 7 juni 2019
33. Gunning Visuele Communicatie via ledschermen
De communicatiedienst van de stad Bree stelt voor om, rekening houdende met het
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder
(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde City Sreens Group
Belgium nv, C-mine 12 te 3600 Genk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van €
0,00.

TECHNISCHE DIENST
BESLISSINGEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN - LASTENBOEKEN EN AAN TE
SCHRIJVEN FIRMA'S
34. Wegenis en riolering Bree centrum en kleine ring: CENTRUMSTRATEN – bepaling
theoretische sleufherstelling voor de kostenverdeling Fluvius/stad - goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bepaling theoretische
sleufherstelling voor kostenverdeling Fluvius/stad voor wat betreft de wegenis- en
rioleringswerken Bree centrum en kleine ring – Centrumstraten voor een totaalbedrag van
€ 538 667,86 ten laste van Fluvius.

VARIA
KERKFABRIEKEN
35. Verslag vergadering kerkraad Sint-Martinus Beek dd.

30/04/2019 - ter kennisgeving.

36. Verslag vergadering kerkraad O.L. Vrouw Gerdingen - ter kennisgeving.
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INFO/ TOERISME
37. Vraag tot het bekomen van een aandenken "schaal, wimpel of relatiegeschenk".
38. E-mail van De Lijn dd. 6/05/2019, inzake de uitnodiging voor de algemene vergadering
van aandeelhouders van de lijn - volmacht - ter kennisgeving.
39. Brief van Ons Dak dd. 24/04/2019, inzake de uitnodiging voor de algemene vergadering
van cv Ons Dak op 29 mei 2019.
40. Brief van Ethias dd. 30/04/2019, inzake de uitnodiging voor 'De Dag van de
Collectiviteiten - vertegenwoordiging.

TECHNISCHE DIENST
41. Toelating occasionele verkopen met niet-commercieel karakter op vrijdagmarkt op
17/5/2019 door Easyline (PXL Hogeschool)
De burgemeester geeft de toelating aan Easyline (PXL Hogeschool) om op de vrijdagmarkt
van 17/5/2019 occasioneel vouwmeterstops te verkopen voor een educatief doel.

Namens het college van burgemeester en schepenen,
Algemeen directeur waarnemend,
Rik Van De Konijnenburg

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
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