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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 29 maart 2021 om 08u45

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Schepenen

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Mario Knippenberg, Schepen

Afwezig: /

VERSLAG

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 22 maart 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 22 
maart 2021 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Begeleiding organisatiebeheersing stad en OCMW Bree – Goedkeuring gunning en 
lastvoorwaarden

Goedkeuring wordt verleend aan de prijsvraag en de raming voor de opdracht 
“Organisatiebeheersing stad en OCMW Bree”, opgesteld door de Personeelsdienst.

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

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

4. Kennisneming besluit Algemeen directeur d.d. 22 maart 2021: Aanstelling in contractueel 
verband – in de functie van administratief medewerker bibliotheek (Cv) – 22/38ste 
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Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 
openbaar gemaakt. 

5. Covid-19 maatregelen (wat werkgevers en werknemers betreft) van de federale regering d.d. 
24/03/2021 en één maand geldend vanaf 27/03/2021 + werken op afspraak centrale 
balie en burgerzaken stadhuis.

Aan het MAT en aan de diensthoofden wordt deze maatregel ter uitvoering opgelegd, 
contact tussen personeel wordt zoveel mogelijk vermeden, telewerk zal zoveel mogelijk 
verder geïmplementeerd en via een register gepland worden, de diensten draaien op een 
fysieke minimum capaciteit/personeelsbezetting zonder dat de dienstverlening, van de stad 
Bree aan hun burgers, in het gedrang komt. Waar personeel met mekaar in contact komt 
blijft en is een mondmaskerplicht van kracht en worden afstand- en hygiënemaatregelen 
toegepast.  

FINANCIËN

6. Saldo werkingskosten personeelsvereniging stad Bree 2021 - Goedkeuring

Aan de personeelsvereniging van de stad Bree wordt een bijdrage in de werkingskosten 
van € 8.000,00 overgemaakt via het exploitatiebudget, voorzien onder budgetcode 
2021/6159999/DOM 1/0112 (MJP000095) van het goedgekeurde meerjarenplan 2021.

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT

BESLUITEN OMGEVING

7. OMV 2020153686 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee magazijnruimtes, 
op locatie Industrieterrein Kanaal-Noord 1158, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 
298/2 C, (afd. 1) sectie A 298/2 D en (afd. 1) sectie A 299 E, aangevraagd door 
Hulsbosch Beheer NV en de heer Koen Hulsbosch

Dossiernummer: 2020254
Omgevingsloket nr.: OMV_2020153686
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee magazijnruimtes, op locatie 
Industrieterrein Kanaal-Noord 1158, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 298/2 C, (afd. 
1) sectie A 298/2 D en (afd. 1) sectie A 299 E, aangevraagd door Hulsbosch Beheer NV 
en de heer Koen Hulsbosch.

8. OMV 2020122189 - Een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een 
eengezinswoning en tuinberging, op locatie Tuinstraat, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie 
B 1470 B, aangevraagd door mevrouw Annemieke Van Dyck en de heer Luc Grondelaers

Dossiernummer: 2020262
Omgevingsloket nr.: OMV_2020122189
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een eengezinswoning en tuinberging, op 
locatie Tuinstraat, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1470 B, aangevraagd door mevrouw 
Annemieke Van Dyck en de heer Luc Grondelaers.
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9. OMV 2020171659 - Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie 
Braekenweg, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie A 787 B, aangevraagd door Bernard 
Janssen namens JANSSEN Bernard LV

Dossiernummer: 2020292
Omgevingsloket nr.: OMV_2020171659
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20201215-0060
 
Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie Braekenweg, kadastraal 
gekend als (afd. 3) sectie A 787 B, aangevraagd door Bernard Janssen namens JANSSEN 
Bernard LV.

10. OMV 2020164415 - Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie 
Dijkstraat, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 4 Y3, aangevraagd door de heer Jos 
Broekx

Dossiernummer: 2020295
Omgevingsloket nr.: OMV_2020164415
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20201203-0087
 
Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie Dijkstraat, kadastraal 
gekend als (afd. 2) sectie B 4 Y3, aangevraagd door de heer Jos Broekx.

11. OMV 2020175453 - Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie Sint-
Michielsstraat, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie A 24 Y5, aangevraagd door de heer 
Jos Weltjens

Dossiernummer: 2020297
Omgevingsloket nr.: OMV_2020175453
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20201221-0052
 
Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie Sint-Michielsstraat, 
kadastraal gekend als (afd. 3) sectie A 24 Y5, aangevraagd door de heer Jos Weltjens.

12. OMV 2021013046 - Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping, op 
locatie Vostertstraat 76, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 333 G18, aangevraagd 
door Edith Vandael

Dossiernummer: 202119
Omgevingsloket nr.: OMV_2021013046
Beslissing:  Vergunning
 
Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping, op locatie Vostertstraat 
76, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 333 G18, aangevraagd door Edith Vandael.

13. OMV 2020150262 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw 
dienstdoend als poolhouse, op locatie Vrijheidslaan 8, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie 
B 17 R2, aangevraagd door Dominiek Spreuwers namens IMMO A & J BVBA

Dossiernummer: 2020249
Omgevingsloket nr.: OMV_2020150262
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Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw dienstdoend als poolhouse, 
op locatie Vrijheidslaan 8, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 17 R2, aangevraagd door 
Dominiek Spreuwers namens IMMO A & J BVBA.

14. OMV 2020150632 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, op locatie 
Op den Hof, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 713 D, aangevraagd door mevrouw 
Jolien Breemans en de heer Wouter Van Asbroeck

Dossiernummer: 2020250
Omgevingsloket nr.: OMV_2020150631
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, op locatie Op den Hof, 
kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 713 D, aangevraagd door mevrouw Jolien Breemans 
en de heer Wouter Van Asbroeck.
 

VARIA

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

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging voor optie 1, namelijk 
het inzetten op preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse clusters, quarantaine-
coaching, aandacht voor kwetsbare personen en groepen, principieel goed. Hiervoor is een 
forfaitaire toelage voorzien o.b.v. aantal inwoners.

JURIDISCHE DIENST

16. Aanpassing/actualisatie van de lijst van de budgetbeheerders – Goedkeuring

Aanpassing/actualisatie van de lijst van de budgetbeheerders met delegatie 
handtekeningsbevoegdheid.

BURGERZAKEN

17. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

18. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree

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

19. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree

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

INFO

20. Ontwerpdagorde gemeenteraad en OCMW-raad van 12 april 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpdagorde gemeenteraad en 
OCMW-raad van 12 april 2021 goed.

TECHNISCHE DIENST

OVERHEIDSOPDRACHTEN

21. Aankoop en plaatsing toestellen multimovepad - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

De opdracht "Aankoop en plaatsing toestellen multimovepad" wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Sicuro, Bakelsebrug 
10A te NL-5761 PM Bakel.

22. Preventieve bestrijding van Eikenprocessierups 2021 – Goedkeuring lastvoorwaarden, 
gunningswijze en uit te nodigen firma's

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/186/TD/KS en de raming voor 
de opdracht “Preventieve bestrijding van Eikenprocessierups 2021”.

23. Staal voor terrassen centrum – Goedkeuring aanvaarde factuur

De opdracht "Staal voor terrassen centrum" werd door de budgetbeheerder toegewezen 
aan de firma Sternotte Ch. nv, Zeilstraat 2 te 3500 Hasselt.

ADVIEZEN TECHNISCHE DIENST AANGAANDE DE AANVRAAG AANLEG 
NUTSLEIDINGEN

24. Aanvraag toelating aanleg nutsvoorzieningen in de Sportlaan - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijke toelating voor de 
aanleg van nutsleidingen in de Sportlaan.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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