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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 16 augustus 2021 om 08u45

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

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

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

VERSLAG

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 
2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 9 
augustus 2021 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Aanstelling in contractueel verband – in de functie van administratief medewerker omgeving 
(Cv) – 38/38ste - verlenging

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 
openbaar gemaakt. 

FINANCIËN

3. Bezwaarschrift belastingaanslag gemeentebelasting op dragende verticale constructies en 
zendmasten aanslagjaar 2020 kohierartikel 2021000950 – te verbeteren aanslagbiljet: 
goedkeuring opstellen van nieuwe aanslag met aangepast (gecorrigeerd) KBO-nummer van 
NV Telenet Group
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Het bezwaar vanwege NV TELENET GROUP d.d. 25/06/2021 tegen het aanslagbiljet 
vanwege de stad Bree d.d. 24/03/2021 en de daarin gevestigde belasting, wordt 
aanvaard voor wat betreft de nietigheid van de belasting wegens de vergissing op het 
aanslagbiljet. Er wordt een nieuw aanslagbiljet opgesteld.

AANVRAAG BUURTFEESTEN

4. Buurtfeest Weegbreestraat op zaterdag 21 augustus 2021

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van 
Weegbreestraat op zaterdag 21 augustus 2021.

ICT

5. Aankoop UPS voor patchruimte stadhuis (+1) - goedkeuring

De opdracht tot aankoop van een UPS voor de patchruimte in het stadhuis wordt gegund 
aan Centralpoint, Nieuwlandlaan 111/203 te 3200 Aarschot, tegen de eenheidsprijs 
vermeld in de offerte van de inschrijver voor een totale waarde van 1.356,61€ excl. btw of 
1.641,50€ incl. btw, via de raamovereenkomst C-SMART.

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT

BESLUITEN OMGEVING

6. OMV2021028286 - Een omgevingsvergunning voor bouwen van een woning met tuinberging 
en slopen van de bestaande woning en tuinberging, op locatie Cosijnstraat 2, kadastraal 
gekend als (afd. 1) sectie B 765 D, aangevraagd door Frederique Vandeursen.

Dossiernummer: 202140
Omgevingsloket nr.: OMV_2021028286
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 
 
Een omgevingsvergunning voor bouwen van een woning met tuinberging en slopen van de 
bestaande woning en tuinberging, op locatie Cosijnstraat 2, kadastraal gekend als (afd. 1) 
sectie B 765 D, aangevraagd door Frederique Vandeursen.

7. OMV2021067231 - Een omgevingsvergunning voor Bouwen van een ééngezinswoning + 
tijdelijke noodwoning, op locatie Opitterkiezel , kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 8 
N6, aangevraagd door Guy Gemis en Noortje Zoons.

Dossiernummer: 2021108
Omgevingsloket nr.: OMV_2021067231
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 
 
Een omgevingsvergunning voor Bouwen van een ééngezinswoning + tijdelijke noodwoning, 
op locatie Opitterkiezel , kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 8 N6, aangevraagd door 
Guy Gemis en Noortje Zoons.

8. OMV2021047503 - Een omgevingsvergunning voor opdelen van een bestaande woning en 
bijbouwen van een tuinberging en carport, op locatie Maaseikerbaan 17, kadastraal gekend 
als (afd. 5) sectie B 37 F2, aangevraagd door mevrouw Mariëlla GIELEN.

Dossiernummer: 202190
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Omgevingsloket nr.: OMV_2021047503
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 
 
Een omgevingsvergunning voor opdelen van een bestaande woning en bijbouwen van een 
tuinberging en carport, op locatie Maaseikerbaan 17, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie 
B 37 F2, aangevraagd door mevrouw Mariëlla GIELEN.

9. OMV2021011577 - Een gedeeltelijke weigering van de aangevraagde omgevingsvergunning 
voor wijziging van vergunning nl: blok A & B verdieping 4 opsplitsing in 3 appartementen 
en bouwen van overkapping boven parkeerplaatsen, op locatie Sportlaan 20, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 en 50, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 15 L2, (afd. 
2) sectie A 17 Z, (afd. 2) sectie A 17 Y, (afd. 2) sectie A 20 D, (afd. 2) sectie A 20 C, 
(afd. 2) sectie A 25 B en (afd. 2) sectie A 25 C, aangevraagd door Christopher Kumpen 
namens STEPS & C° REAL ESTATE BVBA.

Dossiernummer: 202117
Omgevingsloket nr.: OMV_2021011577
Beslissing:  Gedeeltelijk voorwaardelijk vergund en gedeeltelijke weigering
Inrichtingsnummer: 
 
Een weigering voor omgevingsvergunning voor wijziging van vergunning nl: blok A & B 
verdieping 4 opsplitsing in 3 appartementen en een voorwaardelijke omgevingsvergunning 
voor het bouwen van overkapping boven parkeerplaatsen, op locatie Sportlaan 20, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 en 50, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 15 L2, 
(afd. 2) sectie A 17 Z, (afd. 2) sectie A 17 Y, (afd. 2) sectie A 20 D, (afd. 2) sectie A 20 
C, (afd. 2) sectie A 25 B en (afd. 2) sectie A 25 C, aangevraagd door Christopher Kumpen 
namens STEPS & C° REAL ESTATE BVBA.

VARIA

10. Vraag van CV Kempisch Tehuis m.b.t. een financiële tussenkomst van de stad Bree voor 
een gedeelte van de infrastructuurwerken dat niet voor 100% gesubsidieerd wordt door de 
VMSW, i.f.v. het woningbouwproject in Gerdingen aan de Thijsstraat (achter de kerk).

Er wordt principieel akkoord gegaan met de opname van de gesubsidieerde infrastructuur 
in het openbaar domein; maar er kan niet akkoord gegaan worden met de financiële 
tussenkomst van de stad Bree voor de infrastructuurwerken die niet 100% gesubsidieerd 
worden door de VMSW.

JURIDISCHE DIENST

11. Aanstelling van een advocaat in verweer – procedure uiterst dringende noodzakelijkheid 
voor de Raad van State - goedkeuring

De aanstelling d.d 11/08/2021 van advocaat  Marga Caproni, kantoor Squire Patton 
Boggs,  Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel, wordt door het college bekrachtigd. Meester 
Caproni dient de belangen van de stad Bree te verdedigen inzake de procedure voor de 
Raad van State en tegen verzoekende partij BV HS Trading vertegenwoordigd door advocaat 
Chris Schijns kantoor houdend Ad Lex, Grote straat 112, 3600 Genk.
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BURGERZAKEN

12. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree

Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree en omdat hij sedert 
geruime tijd vertrokken is naar een onbekende bestemming en niet voldoet aan de 
voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid.

13. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree

Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree en omdat zij sedert 
geruime tijd vertrokken is naar een onbekende bestemming en niet voldoet aan de 
voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid.

SOCIALE ZAKEN

14. Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Bree en Kind en Taal vzw over Instapje

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst OCMW Bree en Kind en Taal vzw over Instapje 
van 1 september 2021 tot 1 september 2022, waarvan de kosten voor 2021 opgenomen 
worden in de COVID-subsidies aan Stad Bree en de kosten voor 2022 worden voorzien in 
het budget van Huis van het Kind.

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN

INFO

15. Ondersteuning van Vlaanderen in bronopsporing en lokaal contactonderzoek door lokale 
besturen: Verderzetten van samenwerkingsovereenkomst voor optie 1 - Goedkeuring  
termijnverlenging

De Vlaamse Overheid heeft een subsidiereglement goedgekeurd om lokale besturen te 
ondersteunen in de strijd tegen corona.  
In zitting van 14/12/20 besliste het college van burgemeester en schepenen om zoals de 
meeste omliggende gemeenten enkel in te stappen op optie 1.  
De formele samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid werd goedgekeurd door 
het Schepencollege op 25 januari 2021 en bekrachtigd door de gemeenteraad op 1 maart 
2021.
Deze overeenkomst werd een eerste maal verlengd tot 30 juni 2021, een tweede maal tot 
31 augustus 2021 en heden ligt een verdere verlenging tot 15 oktober 2021 voor.
De bekrachtiging van deze goedkeuring staat gepland op de gemeenteraad van 6 september 
2021.

16. Aanvraag militaire oefening op grondgebied van Bree van 20 tot en met 22 september 
2021 - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag tot militaire oefening op 
het grondgebied van Bree van 20 tot en met 22 september 2021 goed.

EVENEMENTEN

17. Aanvraag Rommelmarkt VZW Be Happy op 22 augustus 2021 - goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Rommelmarkt VZW Be Happy en het gebruik van het terrein gelegen te Wijshagerstraat 2 
op 22 augustus 2021. 
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18. Aanvraag Griekse eetdag Volleybalclub Brabo op 4 en 5 september 2021 - goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Griekse eetdag Volleybalclub Brabo op 4 en 5 september 2021. 

19. Aanvraag Dagdisco Outdoor op 28 augustus 2021 - goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Dagdisco Outdoor op 28 augustus 2021. 

20. Aanvraag Summer fair op 21 augustus 2021 - goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Summer fair op 21 augustus 2021. 

21. Aanvraag KUBB-Tornooi op 28 augustus 2021 - goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
KUBB-Tornooi op 28 augustus 2021. 

TECHNISCHE DIENST

OVERHEIDSOPDRACHTEN

22. Bouwen van nieuwe kinderopvang I.B.O. in Gerdingen - Goedkeuring verrekening

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Bouwen van nieuwe 
kinderopvang I.B.O. in Gerdingen” voor het totaal bedrag in meer van € 16.546,34 excl. 
btw of € 20.021,07 incl. 21% btw (€ 3.474,73 Btw medecontractant).

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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