Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

woensdag 29 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
Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

/

Afwezig:

/

VERSLAG
1.

Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 22 mei 2019 goedkeuring.

PERSONEELSZAKEN
2.

Voorstel tot aanstelling van een boekhouder (Bv) – bepaalde duur in contractueel verband
– 38u
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt.

3.

Wijzigingen arbeidsreglement met bijlagen 1 t.e.m. 12 – Goedkeuring
Dit is aangepast aan de gewijzigde regelgeving en actualisaties. Eveneens is de
afstemming Stad en OCMW gebeurd met het oog op de synergie.

4.

Wijzigingen Rechtspositieregeling – Goedkeuring
Dit is aangepast aan de gewijzigde regelgeving en actualisaties. Eveneens is de
afstemming Stad en OCMW gebeurd met het oog op de synergie.
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FINANCIËN
5.

Wijziging beheersovereenkomst tussen Stad Bree en AGB - goedkeuring nieuwe
beheersovereenkomst

AANVRAAG BUURTFEESTEN
6.

Buurtfeest Jef van Hoofstraat
Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Jef van Hoofstraat op 20 juli
2019

7.

Buurtfeest Weegbreestraat
Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Weegbreestraat op 8 juni 2019

8.

Buurtfeest parochie 't Hasselt - Bree
Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door parochie 't Hasselt - Bree op 10
juli 2019

9.

Buurtfeest Residentie Boneput
Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Residentie Boneput op 5 juli 2019

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT
BESLUITEN OMGEVING
10. Expo Wolf in het Natuureducatief Centrum - goedkeuring
In verband met het voorkomen van de Wolf in Limburg werd door het Agentschap Natuur
en Bos een rondreizende tentoonstelling gemaakt. Het Regionaal Landschap Kempen en
Maasland coördineert deze tentoonstelling.
De vraag van het RLKM is of deze tentoonstelling kan doorgaan in het gemeentelijk
Natuureducatief Centrum Mariahof van 13 oktober tot 29 december 2019
11. Eikenprocessierups - ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met de Provincie
Het gebruik van Foray 48B (verdelgingsprodukt) bij de preventieve behandeling van
eikenbomen met eikenprocessierups wordt gedeeltelijk terugbetaald door de Provincie
Limburg die hiervoor 25.000 euro voorziet.
Om in aanmerking te komen voor terugbetaling moet de samenwerkingsovereenkomst ter
zake door het College ondertekend worden.
12. Stuurgroep Nationaal Park Hoge Kempen - aanduiden vertegenwoordigers
Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vraagt een vertegenwoordiger en
plaatsvervanger aan te duiden voor de Stuurgroep Nationaal Park Hoge Kempen.
13. Werfinrichtingsplan Gerkenberg - goedkeuring
Het Schepencollege keurt het werfinrichtingsplan Gerkenberg goed
14. Een aktename van een melding voor plaatsen van een serre, op locatie Kempstraat 58,
kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 786 A, aangevraagd door Johanna Daniëls.
Dossiernummer: 201992
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Omgevingsloket nr.: OMV_2019057496
Beslissing: Aktename
Inrichtingsnummer:
het plaatsen van een serre, op locatie Kempstraat 58, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie
A 786 A, aangevraagd door de heer Johanna Daniëls.
15. Een weigering van melding voor het plaatsen van een veranda, op locatie Filterstraat 57,
kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 448 E, aangevraagd door Roger Vandebeek.
Dossiernummer: 201996
Omgevingsloket nr.: OMV_2019059985
Beslissing: Ongegrond, niet rechtsgeldig
Inrichtingsnummer:
het plaatsen van een veranda, op locatie Filterstraat 57, kadastraal gekend als (afd. 2)
sectie A 448 E, aangevraagd door Roger Vandebeek.

16. Een voorwaardelijk gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen aan de
deputatie van de provincie Limburg inzake het ingestelde beroep van het Agentschap
Wegen en Verkeer tegen de omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een
woning in half open bebouwing, op locatie Gruitroderkiezel 82, kadastraal gekend als (afd.
1) sectie C 96 L en (afd. 1) sectie C 96 R, aangevraagd door de heer Sven Scheepers.
Dossiernummer: 2018230
Omgevingsloket nr.: OMV_2018159089
Beslissing: Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer:
bouwen van een woning in half open bebouwing, op locatie Gruitroderkiezel 82, kadastraal
gekend als (afd. 1) sectie C 96 L en (afd. 1) sectie C 96 R, aangevraagd door de heer
Sven Scheepers.

17. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een veranda, op locatie Sint-Jobstraat 18,
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 965 S, aangevraagd door de heer Kurt Hilven.
Dossiernummer: 201929
Omgevingsloket nr.: OMV_2019009097
Beslissing: Vergunning
Inrichtingsnummer:
bouwen van een veranda, op locatie Sint-Jobstraat 18, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie
B 965 S, aangevraagd door de heer Kurt Hilven.

18. Een omgevingsvergunning voor het afbreken van garage en plaatsen houten afsluitingen,
op locatie Wiekersbeekstraat 3, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1034 G2,
aangevraagd door Kristof en Thomas Eerdekens - Verheyen.
Dossiernummer: 201927
Omgevingsloket nr.: OMV_2018139632
Beslissing: Voorwaardelijk vergund
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Inrichtingsnummer:
afbreken van garage en plaatsen houten afsluitingen, op locatie Wiekersbeekstraat 3,
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1034 G2, aangevraagd door Kristof en Thomas
Eerdekens - Verheyen.

VERGUNNINGEN MUZIEKACTIVITEIT
19. Toelating afwijking geluidsnormen - 5 jaar De Dolle Haring - 30-31 mei + 1-2 juni 2019
Het Schepencollege geeft toestemming aan de Dolle Haring voor het evenement - 5 jaar
De Dolle Haring - 30-31 mei + 1-2 juni 2019, onder vastgestelde voorwaarden.

VARIA
20. Kinderklimaatraad: kennisgeving verslag startvergadering en voorstel van acties
Aan het CBS wordt het verslag van de eerste vergadering van de kinderklimaatraad van
Bree ter kennisgeving voorgelegd. Daarnaast werden er enkele acties voorgesteld om uit
voeren zoals project herbruikbare shoppingtas, project bijen en opmaak logo voor de
kinderklimaatraad. Gaat het CBS akkoord met de verdere uitwerking van deze acties?
21. Integratie SDG's in het BBC - informatiemoment met VVSG : ter kennisgeving
Het stadsbestuur is thans bezig met de opmaak van het komende meerjaarprogramma
2020-2025 (BBC). Bedoeling is om hierin maximaal rekening te houden met de SDG's
(duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) zoals voorgesteld door de Verenigde Naties.
Stad Bree wil ingaan op het aanbod van de VVSG om in dit verband duiding te komen
geven.
22. Nationaal Komitee van Weekendverblijvers en Vaste Bewoners vzw - vraag tot bespreking
memorandum - ter kennisgeving
Het nationaal Komitee van Xeekendverblijvers en Vaste Bewoners vzw vraagt het
stadsbestuur hun "memorandum aan alle politieke partijen van Vlaanderen" te bespreken
en eventuele reacties aan hen over te maken.
Het CBS neemt akte van dit voorstel van memorandum maar wenst hierin geen verdere
actie te ondernemen.

POLITIE/ BRANDWEER
TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN
23. Tijdelijke politieverordening voor afsluiten van het Itterplein wegens kermis Opitter van
5/6/2019 tot 10/6/2019
Van 5/6/2019 tot 10/6/2019 zal het Itterplein, voor Brouwershof worden afgesloten voor
alle verkeer voor kermis Opitter.
24. Tijdelijke politieverordening voor onderbreken van de ventweg van de Witte Torenwal
wegens leggen van welfsels op 03/06/2019 tussen 7.00 u en 17.00 u - Besluit van de
Burgemeester - Ter kennisgeving
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Op 03/06/2019 tussen 7.00 u en 17.00 u zal de ventweg van de Witte Torenwal, tussen
het kruispunt met de Augustijnerstraat en de ingang van de post, worden afgesloten voor
alle verkeer voor leggen van welfsels.
25. Tijdelijke politieverordening Schietevenement voor schutterijen te Beek op 16 juni 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijk
politieverordening voor het Schietevenement voor schutterijen te Beek op 16 juni 2019.

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES
26. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde
Gewestwegen van Bree door Brosens Aannemingen bvba van 27/5/2019 tot 30/12/2019
Aan Brosens Aannemingen bvba wordt de toestemming gegeven om op Gewestwegen van
Bree wegen en vrijliggende fietspaden te vegen van 27/5/2019 tot 30/12/2019.
27. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde SintJacobstraat en Rode Kruislaan door Engie Fabricom van 03/06/2019 tot 14/06/2019
Aan Engie Fabricom wordt de toestemming gegeven om in de Sint-Jacobstraat en Rode
Kruislaan nutsleidingen en civiele werken uit te voeren van 03/06/2019 tot 14/06/2019.

CULTUUR/ JEUGD/ SPORT
28. Uitzondering huur Barrier naar aanleiding van klacht door huurder op 14 april 2019. Ter
goedkeuring
Het college van burgemeester beslist om uitzonderlijk het tarief van erkende verenigingen
toe te kennen voor de huur van lokalen van zaal de Barrier op zondag 14 april 2019.

INFO/ TOERISME
29. Goedkeuring verdere uitwerking project grafitti voor fietstunnel Rode Kruislaan i.s.m. SAB Goedkeuring
De leerlingen van 5de jaar economie van SAB krijgen de goedkeuring om het project
grafitti - voor de fietstunnel Rode Kruislaan - verder uit te werken zodanig dat een
ontwerp kan worden goedgekeurd en besteld kan worden voor de invulling van de tunnel
onder de Rode Kruislaan.
30. Klacht tegen de beslissing van de gemeenteraad van Bree van 4 februari 2019
"Aanpassingen en toevoegingen aan de bepalingen en voorwaarden van de
beheersovereenkomst tussen Stad en AGB, goedgekeurd op 1/06/2015, m.b.t. delegatie
van bevoegdheden aan het Directiecomité AGB en een eigen uitgavencyclus voor het AGB
- goedkeuring - Beslissing ABB.

EVENEMENTEN
31. Aanvraag 3-Landenfietstocht Budel-Waldfeucht-Budel op 7 juli 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming aan de 3-Landenfietstocht
Budel-Waldfeucht-Budel voor het passeren op grondgebied Bree op 7 juli 2019 onder
voorwaarde van de bovenvermelde overwegingen.

32. Aanvraag fietstocht Pelt Classic op 15 augustus 2019
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Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming aan De Kleppers VZW
voor het passeren met Pelt Classic op grondgebied Bree op 15 augustus 2019 onder
voorwaarde van bovenvermelde overwegingen
33. Aanvraag goedkeuring evenement '10 jaar Café De Barrier' op 15 juni 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor het organiseren van
het evenement '10 jaar Café De Barrier' op 15 juni 2019.
34. Aanvraag Motorrun Covida op 16 juni 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming aan Motorrun Covida De
Kade voor het passeren op grondgebied Bree op 16 juni 2019.

TECHNISCHE DIENST
BESLISSINGEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN - LASTENBOEKEN EN AAN TE
SCHRIJVEN FIRMA'S
35. Aankoop van betonnen vloerplaten.
Goedkeuring wordt verleend aan de offerte van Stelcon Belgie, Schrijnwerkerslaan 8 te
9140 Temse, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.831,04 excl. btw of
€ 3.425,56 incl. 21% btw.
36. Maaien van wegbermen en weggrachten 2019 – Goedkeuring gunning
De opdracht “Maaien van wegbermen en weggrachten 2019” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Loonwerken Leonard BVBA, Rosbergstraat 41 te 3700
Tongeren, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 74.360,00 excl. btw of
€ 89.975,60 incl. 21% btw (€ 15.615,60 Btw medecontractant).

VARIA
INFO/ TOERISME
37. Vraag van het Dierencrematorium Eden te Bree om te flyeren en wegwijzers te mogen
plaatsen voor de opening op 8-9-10 juni 2019.

TECHNISCHE DIENST
38. Onderbuizing in functie van beregening landbouw
Namens het college van burgemeester en schepenen,
Algemeen directeur,
Stefan Goclon

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
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