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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 3 mei 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 26 april 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 26 
april 2021 goed.

FINANCIËN

2. Exploitatietoelage aan de verschillende kerkfabrieken van groot Bree 2021 - Goedkeuring

Navolgende toelagen aan de verschillende kerkfabrieken van groot Bree toe te kennen voor 
het dienstjaar 2021 met de kredieten, voorzien in het goedgekeurde meerjarenplan van 
2021:
- KF OLV H. Hart Vostert € 23.315,00
- KF St. Trudo Opitter € 53.090,00
- KF St. Pieter Tongerlo € 12.960,00
- KF OLV Gerdingen € 37.980,00
- KF St. Martinus Beek € 17.585,00
- KF St. Michiel Bree € 148.965,00 
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3. Materiële rechtzettingen en gedeeltelijke oninbaarstellingen m.b.t. het kohier van de 
afvalbelasting 2021 - Goedkeuring

De materiële rechtzettingen aangaande de onderstaande kohierartikelen goed te keuren:
kohierartikel bedrag
000306 123,85

ICT

4. Upgrade Fortigate firewalls en verlenging supportcontract - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de opdracht 'Upgrade 
en verlenging supportcontract Fortinet voor 5 jaar'.

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT

BESLUITEN OMGEVING

5. OMV 2020176310 - Een omgevingsvergunning voor het creëren van 4 kavels, op locatie 
Opitterkiezel 165, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 252 R, (afd. 5) sectie A 252 T2 
en (afd. 5) sectie A 252 V2, aangevraagd door de heer Henri Loos en Mathieu Rutten

Dossiernummer: 202024V
Omgevingsloket nr.: OMV_2020176310
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het creëren van 4 kavels, op locatie Opitterkiezel 165, 
kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 252 R, (afd. 5) sectie A 252 T2 en (afd. 5) sectie A 
252 V2, aangevraagd door de heer Henri Loos en Mathieu Rutten.
 

6. OMV 2021000333 - Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, op locatie 
Bosstraat 56, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie B 782 E, aangevraagd door de heer 
Robert van Dijk

Dossiernummer: 20211
Omgevingsloket nr.: OMV_2021000333
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, op locatie Bosstraat 56, 
kadastraal gekend als (afd. 4) sectie B 782 E, aangevraagd door de heer Robert van Dijk.
 

7. OMV 2021061583 - Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor het plaatsen van een 
houten schutting met betonnen onderplaat en palen, op locatie Stift 43, kadastraal gekend 
als (afd. 1) sectie B 255 H3, aangevraagd door Mirre Leijnen

Dossiernummer: 202187
Omgevingsloket nr.: OMV_2021061583
Beslissing:  Ongegrond, niet rechtsgeldig
 
Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor het plaatsen van een houten schutting 
met betonnen onderplaat en palen, op locatie Stift 43, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie 
B 255 H3, aangevraagd door Mirre Leijnen.
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8. OMV 2020042934 - Een omgevingsvergunning voor de herindeling van een industriehal, op 
locatie Bedrijfsweg 12, 12A, 2, 4, 8 en Kipdorpstraat 54, kadastraal gekend als (afd. 1) 
sectie C 333 T25, (afd. 1) sectie C 333 V25, (afd. 1) sectie C 333 W25 en (afd. 1) sectie 
C 333 S25, aangevraagd door Josche Geerits namens JOSCHE BV, mevrouw Josche Geerits 
en Robert BUWALDA namens Landcruiser Restoration Company BV

Dossiernummer: 202129
Omgevingsloket nr.: OMV_2020042934
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20200402-0069
 
Een omgevingsvergunning voor de herindeling van een industriehal, op locatie Bedrijfsweg 
12, 12A, 2, 4, 8 en Kipdorpstraat 54, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 333 T25, (afd. 
1) sectie C 333 V25, (afd. 1) sectie C 333 W25 en (afd. 1) sectie C 333 S25, aangevraagd 
door Josche Geerits namens JOSCHE BV, mevrouw Josche Geerits en Robert BUWALDA 
namens Landcruiser Restoration Company BV.
 

VARIA

9. OMV 2021039414 - Een aktename verleend door de Provincie limburg, voor de overdracht 
van een omgevingsvergunning op locatie Mariahofstraat 35, kadastraal gekend als (afd. 3) 
sectie A 1293 B3 en (afd. 3) sectie A 1293 C3, aangevraagd door Peter Theunissen namens 
THEUNISSEN PETER BV

Dossiernummer: 2021106
Omgevingsloket nr.: OMV_2021039414
Beslissing:  Aktename
Inrichtingsnummer: 20190919-0017
 
Een aktename voor de overdracht van een omgevingsvergunning, op locatie Mariahofstraat 
35, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie A 1293 B3 en (afd. 3) sectie A 1293 C3, 
aangevraagd door Peter Theunissen namens THEUNISSEN PETER BV.
 

JURIDISCHE DIENST

10. Raad van State - Cassatieberoep vanwege HS TRADING BV t./ Stad Bree tegen het arrest 
van de Raad voor vergunningsbetwistingen d.d. 19/11/2020 - Ter kennisgeving + Goedkeuring 
memorie van antwoord.

De memorie van antwoord en het geïnventariseerd administratief dossier, die beide integraal 
deel uitmaken van dit besluit worden goedgekeurd en dienen tijdig overgemaakt te worden 
aan de Raad van State.

BURGERZAKEN

11. 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.
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12. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree

Ambtshalve afvoering van 3 onderdanen ingeschreven te Bree en omdat zij sedert geruime 
tijd vertrokken zijn naar een onbekende bestemming en niet voldoen aan de voorwaarden 
voor tijdelijke afwezigheid.

CULTUUR/ JEUGD/ SPORT

13. Verlenging sluiting Ontmoetingscentrum tot 16/08/2021

Er wordt een verlenging van de sluiting van het Ontmoetingcentrum tot 16 augustus 
toegestaan o.w.v. de centrumwerken en verbouwingen.

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN

INFO

14. Graffiti fiets- en wandeltunnel Rode Kruislaan - Goedkeuring oplevering

Het project graffiti voor fiets- en wandeltunnel Rode Kruislaan werd reeds in 2019 voorbereid, 
voor oplevering 2020. Wegens coronamaatregelen werd de oplevering uitgesteld. Ondertussen 
is het opportuun om te finaliseren.

TECHNISCHE DIENST

OVERHEIDSOPDRACHTEN

15. Materiaal voor fietsenrekken Bree centrum – Goedkeuring aanvaarde factuur

De opdracht “Materiaal voor fietsenrekken Bree centrum” werd door de budgetbeheerder 
toegewezen aan de firma DDM Technics bvba, Raffisstraat 27 te 3670 Oudsbergen, tegen 
het nagerekende offertebedrag van € 5.009,64 incl. btw. Het college van burgemeester en 
schepenen aanvaardt de factuur ter betaling.

16. Aankoop urnekelders 2021 – Goedkeuring aanvaarde factuur

Deze opdracht werd door de budgetbeheerder toegewezen aan de firma Ecobeton Water 
Technologies nv, HASSELTSESTEENWEG 119 te 3800 Kerkom-Sint-Truiden, tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 9.433,08 incl. btw (door een waarborg van paletten ligt 
dit bedrag €300 hoger dan vermeld op de bestelbon. Dit bedrag van €300 wordt gecrediteerd 
bij teruggave van de paletten). Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de 
factuur ter betaling.

17. Ontwerp en aanleg skatepark Boneput – Goedkeuring gunning

De opdracht “Ontwerp en aanleg skatepark Boneput” wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Olivier 
Construct NV, Lodewijk de Raetlaan 24 te 8870 Izegem, het bestelbedrag wordt beperkt tot 
€ 140.496,00 excl. btw of € 169.999,95 incl. 21% btw;
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GEBOUWENBEHEER

18. Stadhuis: Planten dienst burgerzaken – Goedkeuring aanvaarde factuur

Goedkeuring wordt verleend aan de prijsvraag met nr. 2021/203/TD/RM en de raming voor 
deze opdracht. De raming bedraagt € 1.652,89 excl. btw of € 2.000,00 incl. 
btw (€ 347,11 btw).

19. Bibliotheek: Screens tegen oververhitting - Goedkeuring gunning - 2021/156/TD/RM

De opdracht “Bibliotheek: Screens tegen oververhitting” wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige (op basis van de prijs) bieders, zijnde:
* Perceel 1 (Screens op het gelijkvloers aan de rechtergevel): Eurosol, Neeroeterenstraat 41 
te 3680 Opoeteren - Maaseik, tegen het nagerekende offertebedrag van € 14.900,06 excl. 
btw of € 18.029,07 incl. 21% btw (€ 3.129,01 Btw medecontractant); Visum nr. 2012/747
* Perceel 2 (Screens op het verdiep aan de achtergevel): Eurosol, Neeroeterenstraat 41 te 
3680 Opoeteren - Maaseik, tegen het nagerekende offertebedrag van € 10.099,98 excl. btw 
of € 12.220,98 incl. 21% btw (€ 2.121,00 Btw medecontractant).  Visum nr. 2012/748

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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