Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

Woensdag 27 februari 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. 20 februari 2019.

1

2

PERSONEELSZAKEN
1.1

Aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking (1/5de) in het kader van
ouderschapsverlof – Contractueel personeelslid

1.2

Kennisneming besluit Algemeen Directeur dd. 20/02/2019: Vacantverklaring en
vaststelling selectieprocedure van een technisch assistent (Dv) in contractueel
verband – 38u – via een verkorte selectieprocedure

1.3

Goedkeuring werking technische dienst strooi- en ruimingswerken

FINANCIËN
2.1

2.1.1

Buurtfeesten:

1ste deel Genastraat –goedkeuring.

2.1.1.1
3

Varia

OMGEVING/ HUISVESTING / OVERHEIDSGEBOUWEN / MOBILITEIT
3.1

Besluiten omgeving.

3.1.1

Een omgevingsvergunning voor het slopen van een rijwoning en het bouwen van 5
appartementen met 2 garages en 3 carports (2018129)

3.1.2

Een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een vrijstaand bijgebouw
(2018218)

3.1.3

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport
(2018222)
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3.1.4

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woongeheel (22
appartementen - open bebouwing) (2018172)

3.1.5

Een weigering aktename melding (stedenbouwkundige handelingen) (201924)

3.1.6

Een aktename van melding (milieu handelingen) (201931)

3.1.7

Een gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen voor het
uitbreiden van een rundveebedrijf te Bree (20198)
Aanvraag goedkeuring tot ondertekenen van de bouwplannen van de eigen woning
– gunstig advies

3.1.8

Uitbetaling papiervergoeding 4e kwartaal 2018;

3.1.9

Onderschrijving charter Vredesbomen voor de toekomst;

4

(De KSA Tongerlo zamelt maandelijks papier aan huis in. Zij krijgen hiervoor een
subsidie via Limburg.net. De stad dient dit bedrag door te storten. Limburg.net
liet weten dat er een foute vergoeding werd toegekend in het 1e en 2e kwartaal,
dit wordt verrekend in kwartaal 3 – geen uitbetaling – en kwartaal 4 – verrekening
resterend bedrag.)
(Begin november werd aan de kerk te Gerdingen een Vredesboom geplant samen
met de Heemkundige Kring en de Basisschool Don Bosco. Het Agentschap voor
Natuur en Bos vraagt nu of de stad hun charter wil onderschrijven. Het college
gaat hiermee akkoord)
JURIDISCHE DIENST
4.1

5

Ter kennisgeving: Verzekeringsdossier: aanstelling raadsman door Ethias.

POLITIE / BRANDWEER
5.1

Toestemming politieverordeningen
5.1.1

5.2

Toegevoegd punt: Tijdelijke politieverordening Receptie Hedera Helix op
8 maart 2019

Toestemming voor tijdelijke wegsignalisaties

Naam

Plaats

Aard van werken

Datum

De Cock & Partners
bvba

Maaseikerbaan

Vernieuwen net i/o
van De Watergroep

25/2-12/4/2019

6

BURGERZAKEN
6.1

7

Vergunning voor gegiste dranken of sterke drank, voor een zaak in 3960 Bree.

SOCIALE ZAKEN
Nihil

8

CULTUUR / JEUGD / SPORT
Nihil
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9

INFO / TOERISME
9.1

Ontwerpdagorde gemeenteraad en OCMW-raad van 11 maart 2019.

9.2

Huishoudelijk reglement College van Burgemeester en Schepenen – goedkeuring.

9.3

Beslissing van de Minister van Justitie inzake het beroep tegen de beslissing
dd. 17 augustus 2018 van de Provinciegouverneur van Limburg, betreffende een
erkenning als verzamelaar van laders. Erkenning is geweigerd.

9.4

Offerte Real Dolmen tijdelijke ondersteuning – goedkeuring.

9.5

Toegevoegd punt Evenementenloket: 8 maart 2019: Receptie Hedera Helix

o
o

Algemene goedkeuring + kosteloos gebruik van geluidsinstallatie Cultuurdienst
IOD voor plaatsen van tent op de Vaesstraat

10 TECHNISCHE DIENST
10.1 Beslissingen en overheidsopdrachten – lastenboeken en aan te schrijven firma’s.
10.1.1 N721: Maaseikerbaan en Breeërweg – wegenis en riolering –
Goedkeuring schorsing 1.
;

Namens het college van burgemeester en schepenen,
De Algemeen Directeur,
Stefan Goclon.

De Burgemeester,
Liesbeth Van der Auwera.
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