
 
 

Besluitenlijst College van Burgemeester en Schepenen // Woensdag 20 maart 2019 // Pagina 1 van 4 

 

 

 

 

 

 
 
 

Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 
 

 

Woensdag 20 maart 2019 om 10.30 uur 
 

AANWEZIG 
Liesbeth Van der Auwera (burgemeester), Mario Knippenberg, Michel Theunissen, Rudi Cober,  
Jo Vandersteegen, Katja Verheyen (schepenen) en Stefan Goclon (algemeen directeur). 
 

 
• Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen dd. 13/03/2019. 
 
 
 
 
 
 

 

1 PERSONEELSZAKEN 

1.1 Aanvraag deeltijds (1/5de) Vlaams zorgkrediet (Zorg voor een kind) - 

Contractueel personeelslid. 

1.2 Aanwervingsprocedure Afdelingshoofd Ruimte (Ax) in statutair verband – 38u – 

Goedkeuring kandidaturen. 

1.3 Aanwervingsprocedure Afdelingshoofd Ruimte (Ax) in statutair verband – 38u – 

Aanstelling selectiecommissie. 

1.4 Aanwervingsprocedure Technisch deskundige – Gebouwenbeheer (Bv) in 

contractueel verband (tweede oproep) – 38u – Goedkeuring kandidaturen. 

1.5 Aanwervingsprocedure Technisch deskundige – Gebouwenbeheer (Bv) in 

contractueel verband (tweede oproep) – 38u – Aanstelling selectiecommissie. 

1.6 Aanwervingsprocedure Mobiliteitsambtenaar (Bv) in contractueel verband – 38u – 

Goedkeuring kandidaturen. 

1.7 Aanwervingsprocedure Mobiliteitsambtenaar (Bv) in contractueel verband – 38u – 

Aanstelling selectiecommissie. 

1.8 Bijlage bij de arbeidsovereenkomst dd. 26/02/2019  –in de functie van 

administratief medewerker centrale balie (Cv) – 19/38ste – Uitbreiding uren. 

1.9 Toegevoegd punt: Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure van een 

boekhouder (Bv) in contractueel verband – 38u – via aanwervingsprocedure met 

aanleg werfreserve. 

1.10 Toegevoegd punt: Aanvraag en goedkeuring nevenwerkzaamheden van een 

personeelslid. 

 
 
 
 

2 FINANCIËN 
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2.1 Goedkeuring vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 

gemeentebelasting voor het via Limburg.Net inzamelen en verwerken van 

huishoudelijke afvalstoffen van aanslagjaar 2019. 

 

3 OMGEVING/ HUISVESTING / OVERHEIDSGEBOUWEN / MOBILITEIT 

3.1 Omgeving vergunningen/adviezen. 

3.1.1 Een aanvraag voor het slopen van een bijgebouw en bouwen van een vrijstaand 

bijgebouw te Bree 

Een omgevingsvergunning voor: slopen van een bijgebouw en het bouwen van een  

    vrijstaand bijgebouw. (201910) 

3.1.2 Een aanvraag voor het bouwen tuinberging te 3960 Bree. Een omgevingsvergunning 

voor: het bouwen van een tuinberging (2018207) 

3.1.3 Een aanvraag voor de regularisatie van handelspand met appartementen naar 

appartementen te 3960 Bree. Een omgevingsvergunning voor: regularisatie van 

handelspand met appartementen naar appartementen (2018177) 

3.1.4 Een aanvraag voor het plaatsen van een overkapping  te 3960 Bree. Een 

omgevingsvergunning voor: het plaatsen van een overkapping(2018216) 

3.1.5 Een aktename van melding (stedenbouwkundige handelingen): voor het uitbreiden 

van een woning. 

 

3.2 Eigendommen 

3.2.1 Rooilijnplan scholencampus – overdracht eigendom naar het openbaar domein. 

Brief aan FOD Financiën om dit administratief af te handelen. 

 

4 JURIDISCHE DIENST 

4.1 Aanstelling raadsman i.h.k.v. procedure tot opzeg van de landbouwpacht. (Nieuwe 

opzeg) 

 

5 POLITIE / BRANDWEER 

5.1 Toestemming politieverordeningen 

5.1.1 Politiereglement inzake Schietevenement voor verenigingen & bedrijven (Schutterij 

“Die Jonghe Companie St. Catharina Beeck 1632”) 

 

5.2 Toestemming voor tijdelijke wegsignalisaties 

 
 
 
Naam Plaats Aard van werken Datum 

Group Van Vooren Vrijheidslaan + 
Kanaalkom 

grondmechanische 
proeven 

11/3-30/3 + ¼ -
27/4/2019 

Keyers Metaalwerken  Grauwe torenwal vrachtwagen / kraan 12/3 (verlenging) 

 
 
 

6 BURGERZAKEN 

6.1 Ambtshalve schrapping in de bevolkingsregisters. 
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6.2 Aanvraag grafconcessie voor 20 jaar. Begraafplaats: Gerdingen. 

6.3 Aanvraag grafconcessie voor 20 jaar. Begraafplaats: Gerdingen. 

6.4 Aanvraag grafconcessie voor 20 jaar. Begraafplaats: Bree-Centrum. 

6.5 Aanvraag grafconcessie voor 20 jaar. Begraafplaats: Gerdingen. 

6.6 Aanvraag grafconcessie voor 20 jaar. Begraafplaats: De Kluis. 

6.7 Machtiging voor de dienst Burgerzaken om stukken af te leveren (dit moet voor 

31/03/2019) hernieuwd worden. – Dit geeft ons in principe opnieuw de toestemming 

om documenten af te leveren na 31/03/2019, maar MOET hernieuwd worden voor 

die datum. 

6.8 Toevoeging van de EU en niet-EU kiezers op de kiezerslijst (dit moet voor 

23/03/2019) 

6.9 Verkiezingen op 26 mei 2019, op 1 locatie (sporthal Bree) – beslissing/goedkeuring. 

 

7 SOCIALE ZAKEN 

Nihil 

 

8 CULTUUR / JEUGD / SPORT 

Nihil 

 

9 INFO / TOERISME 

9.1 Ontwerpdagorde gemeenteraad en OCMW-raad van 1 april 2019. 

9.2 Punten evenementenloket: 

- 25/05/2019: Schietevenement voor verenigingen & bedrijven (Schutterij “Die Jonghe 

Companie St. Catharina Beeck 1632”)  

o Algemene goedkeuring 

o Politiereglement 

- Euregioparade 2020 

o Toelichting aanvraag Euregionaal Muziekfestival voor verenigingen in de 

amateurmuziek 

9.3 Aanvraag kienvergunning door WZC Gerkenberg op 28 april 2019. 

 

10 TECHNISCHE DIENST 

10.1 Beslissingen en overheidsopdrachten – lastenboeken en aan te schrijven firma’s. 

10.1.1 Ereloonovereenkomst voor het uitvoeren van landmeterstaken 2019-2021 – 

goedkeuring gunning. 

10.1.2 Verkeerssignalisatie: aanbrengen van wegmarkeringen 2017-2019-verlenging 2 

(aanbrengen van wegmarkering 2017-2019) – goedkeuring gunning. 

10.1.3 Preventie bestrijding van Eikenprocessierups 2019 – goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma’s. 

10.1.4 Wegname tijdelijke werfaansluiting tbv KLJ lokaal Opitter – Goedkeuring, gunning 

en lastvoorwaarden.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

11 VARIA. 

11.1 Kerkfabrieken: 

Nihil 

11.2 Varia Omgeving: 
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11.2.1 Aangifte van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) 2019: 

(Elk jaar vraagt de Vlaamse Overheid aan bedrijven om informatie over hun afval 

door te geven.  Dit jaar zit het Ontmoetingscentrum in de Kloosterstraat in de 

steekproef.  Deze info werd opgevraagd bij Suez en ingegeven in het online IMJV-

loket. Ter kennisgeving.) 

11.2.2 Vlaamse Landmaatschappij – P.V. ten laste van een landbouwbedrijf inzake 

bemestingsvoorwaarden. Ter kennisgeving. 

11.2.3 Eikenprocessierups – aanvraag ontheffing natuurgebieden 2019. 

11.3 Varia Info: 

11.3.1 E-mail van Meester Wim De Gendt dd. 8/03/2019, inzake het Sport- en 

Ontmoetingscentrum vzw – Ter kennisgeving. 

11.3.2 Brief van de Erfgoedraad van Bree dd. 14/03/2019, inzake aanvraag gebruik van 

de patio en de kapel voor het houden van een tentoonstelling en hulde aan de 

gesneuvelden van 22 september tot 25 oktober 2019. 

11.3.3 Brief van de Erfgoedraad van Bree dd. 14/03/2019, inzake de ontbinding van de 

vzw en aanvaarding  van de collectie van het stadsmuseum, inclusief 

documentatiecentrum en archeologisch depot. 

11.3.4 Toegevoegd punt: Mail van Danny Das dd. 16/03/2019, inzake de vernieling van 

een bushalte in de Kerkstraat in Beek. Een politioneel onderzoek is opgestart. 

 

 

; 
 

 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
 

De Algemeen Directeur, 
Stefan Goclon. 

De Burgemeester, 
Liesbeth Van der Auwera. 

 
 
  

 


