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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 31 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 17 mei 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 17 
mei 2021 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Aanwervingsprocedure Deskundige bouwen en wonen (Bv) in contractueel verband – 38u – 
Aanstelling selectiecommissie

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van de selectiecommissie 
inzake ‘Deskundige bouwen en wonen (Bv) in contractueel verband – 38u’, goed. 

3. Aanwervingsprocedure Deskundige bouwen en wonen (Bv) in contractueel verband – 38u – 
Goedkeuring kandidaturen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kandidaturen inzake de 
aanwervingsprocedure ‘Deskundige bouwen en wonen (Bv) in contractueel verband – 38u’, 
goed.

4. Waarneming hogere functie – in de functie van diensthoofd burgerzaken (Bx) – 38/38ste 
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Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 
openbaar gemaakt. 

5. Waarneming hogere functie – in de functie van administratief medewerker parkeren (Cv) - 
19/38ste 

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

6. Aanstelling in statutair verband – in de functie van hoofdprojectleider (Bx) – 38/38ste 

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

7. Aanstelling in statutair verband – in de functie van preventieadviseur (Bx) – 38/38ste 

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

8. 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. 

9. Aanvraag onbetaald verlof  – Contractueel personeelslid

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

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT

BESLUITEN OMGEVING

10. Schrapping risicogrond Gemeentelijke Inventaris - Meeuwerkiezel 155

Het college van burgemeester en schepenen schrapt een perceel als risicogrond uit de 
Gemeentelijke Inventaris. 

11. OMV - 2021015734 Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie 
Ellikommerstraat, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 271 T2, aangevraagd door de 
heer Harry Van den Boomen

Dossiernummer: 202121
Omgevingsloket nr.: OMV_2021015734
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20201203-0087
 
Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie Ellikommerstraat, 
kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 271 T2, aangevraagd door de heer Harry Van den 
Boomen.

12. OMV 2021025997 - Een omgevingsvergunning voor het creëren van 3 kavels voor half-
open bebouwing, op locatie Opitterkiezel 207, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 474 
K, (afd. 5) sectie A 474 L, (afd. 5) sectie A 480 P en (afd. 5) sectie A 480 R, aangevraagd 
door de heer Sander Westhof
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Dossiernummer: 20217V
Omgevingsloket nr.: OMV_2021025997
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het creëren van 3 kavels voor half-open bebouwing, op 
locatie Opitterkiezel 207, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 474 K, (afd. 5) sectie A 
474 L, (afd. 5) sectie A 480 P en (afd. 5) sectie A 480 R, aangevraagd door de heer Sander 
Westhof.

13. OMV 2021077849 - Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor de plaatsing van 
een veranda, op locatie Bocholterstraat 22, 24, Buysmolen 1, 3, 5, 7 en 9, kadastraal 
gekend als (afd. 1) sectie B 1475 B, aangevraagd door Dominique Craeghs

Dossiernummer: 2021113
Omgevingsloket nr.: OMV_2021077849
Beslissing:  Ongegrond, niet rechtsgeldig
 
Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor de plaatsing van een veranda, op locatie 
Bocholterstraat 22, 24, Buysmolen 1, 3, 5, 7 en 9, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 
1475 B, aangevraagd door Dominique Craeghs.

14. OMV 2021085964 - Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor de bouw van een 
garage - tuinhuis, op locatie Riekskensstraat 22, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 
460 E, aangevraagd door Patricia Pokrivac

Dossiernummer: 2021126
Omgevingsloket nr.: OMV_2021085964
Beslissing:  Ongegrond, niet rechtsgeldig
 
Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor de bouw van een garage - tuinhuis, op 
locatie Riekskensstraat 22, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 460 E, aangevraagd door 
Patricia Pokrivac.

15. OMV 2021082989 - Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor de plaatsing van 
een veranda, op locatie Mgr. Paredisstraat 9, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 107 
T4, aangevraagd door Davinia Paredis

Dossiernummer: 2021115
Omgevingsloket nr.: OMV_2021082989
Beslissing:  Ongegrond, niet rechtsgeldig
 
Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor de plaatsing van een veranda, op locatie 
Mgr. Paredisstraat 9, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 107 T4, aangevraagd door 
Davinia Paredis.

16. OMV 2021084028 - Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor het plaatsen van 
een zonnewering, op locatie Jef van Hoofstraat 22, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 
316 Y, aangevraagd door de heer Stijn Elias

Dossiernummer: 2021121
Omgevingsloket nr.: OMV_2021084028
Beslissing:  Ongegrond, niet rechtsgeldig
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Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor het plaatsen van een zonnewering, op 
locatie Jef van Hoofstraat 22, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 316 Y, aangevraagd 
door de heer Stijn Elias.

17. OMV 2021083998 - Een aktename voor het plaatsen van een overkapping, op locatie 
Barrierstraat 30 en 30A, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 167 D, aangevraagd door 
de heer Erik Caelen

Dossiernummer: 2021120
Omgevingsloket nr.: OMV_2021083998
Beslissing:  Aktename
 
Een aktename voor het plaatsen van een overkapping, op locatie Barrierstraat 30 en 30A, 
kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 167 D, aangevraagd door de heer Erik Caelen.

18. OMV 2021077206 - Een aktename voor de uitbreiding van een éénsgezinswoning, op 
locatie Caubergstraat 46, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 133 F, aangevraagd door 
Kelly Sonnenschein en Berno Maessen

Dossiernummer: 2021112
Omgevingsloket nr.: OMV_2021077206
Beslissing:  Aktename
 
Een aktename voor de uitbreiding van een éénsgezinswoning, op locatie Caubergstraat 46, 
kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 133 F, aangevraagd door Kelly Sonnenschein en 
Berno Maessen.

JURIDISCHE DIENST

19. GAS-bemiddeling: Kennisgeving proces-verbaal d.d. 15/01/2021 + Vraag tot bemiddeling 
vanwege GAS-bemiddelaar - vraag naar standpunt college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal d.d. 
15/01/2021 inzake hangjongeren in de ondergrondse parking van het stadhuis.
Op 2 juni is er opnieuw een GAS-bemiddelingsgesprek. Het college van burgemeester en 
schepenen keurt het voorstel om de minderjarigen een dagje met de stedelijke technische 
dienst te laten meedraaien (bv. ledigen vuilnisbakken) goed.

POLITIE/ BRANDWEER

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN (goedkeuring/ter kennisgeving)

20. Tijdelijke politieverordening voor een deelse afsluiting van de rotonde van de 
Bocholterkiezel / Hamonterweg wegens herasfalteringswerken op de rotonde op 8/6/2021

Op 8/6/2021 zal de Bocholterkiezel / Hamonterweg worden afgesloten voor alle verkeer 
voor herasfalteringswerken op de rotonde. 

BURGERZAKEN

21. 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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22. 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.

23. 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.

24. Drankvergunning Kaai 3

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning voor gegiste en sterke 
dranken af voor Leen Jorgen.

25. Aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om de aangiften van verschillen vastgesteld 
tussen het rijksregister en de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 
1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen en te 
verwerken

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde aanwijzing van de 
ambtenaren gemachtigd om de aangiften van verschillen vastgesteld tussen het 
rijksregister en de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot 
regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen en te verwerken, 
goed.

SOCIALE ZAKEN

26. Mail van het bestuur van FERM 't Hasselt d.d. 17/05/2021, inzake 'Troostplek 't Hasselt'

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van het bestuur 
van FERM 't Hasselt d.d. 17/05/2021, inzake 'Troostplek 't Hasselt' en gaat akkoord om 
een troostplek te maken bij het kapelletje in de Kuilenstraat.

CULTUUR/ JEUGD/ SPORT

SPORT

27. Mail van TISM d.d. 20/05/2021 inzake de goedkeuring voor het gebruik van het grasveld 
en de zaal van de sporthal voor chrysostomos op 4 juni 2021

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van TISM d.d. 
20/05/2021 inzake de goedkeuring voor het gebruik van het grasveld en de zaal van de 
sporthal voor chrysostomos op 4 juni 2021 en keurt de aanvraag goed.

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN

INFO

28. Ondersteuning van Vlaanderen in bronopsporing en lokaal contactonderzoek door lokale 
besturen: Verderzetten van samenwerkingsovereenkomst voor optie 1 - Goedkeuring  
termijnverlenging
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De formele samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid werd goedgekeurd door 
het college van burgemeester en schepenen op 25 januari 2021 en bekrachtigd door de 
gemeenteraad op 1 maart 2021. Deze overeenkomst werd een eerste maal verlengd tot 
30 juni 2021.
Heden ligt een verdere verlenging tot 31 augustus 2021 voor, dewelke door het college 
van burgemeester en schepenen principieel wordt goedgekeurd.
De bekrachtiging van deze goedkeuring staat gepland op de gemeenteraad van 7 juni 
2021.

EVENEMENTEN

29. Aanvraag voor de toelating tot het gebruik van de terreinen rond het zwembad voor Afro 
Latino 2021 op 3-4-5 september 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft uitzonderlijk en éénmalig (t.g.v. Covid-
19) toestemming voor het gebruik van de terreinen aan het zwembad voor de organisatie 
van Afro Latino 2021 op 3 tot 5 september 2021.

TECHNISCHE DIENST

OVERHEIDSOPDRACHTEN

30. Inventarisatie van de erfgoedwaarde begraafplaats Bree centrum en het opstellen van een 
toekomstvisie – Goedkeuring aanvaarde factuur

De opdracht "Inventarisatie van de erfgoedwaarde begraafplaats Bree centrum en het 
opstellen van een toekomstvisie" werd toegewezen aan de firma Bakermat. Het college 
van burgemeester en schepenen aanvaardt de factuur ter betaling.

31. Ontgraving kerkhof Bree centrum - Goedkeuring gunning

De opdracht “Ontgraving kerkhof Bree centrum” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde AAG Nys bvba.

32. Betonherstellingen wegenis 2021 – Goedkeuring gunning

De opdracht “Betonherstellingen wegenis 2021” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde NELIS WEGENBOUW NV.

33. Maaien van wegbermen en weggrachten 2021 – Goedkeuring gunning

De opdracht “Maaien van wegbermen en weggrachten 2021” wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde Loonwerken Leonard  BVBA.

34. Aankoop hakselaar – Goedkeuring gunning

De opdracht “Aankoop hakselaar” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde L.A.M. NV.

35. Curatieve bestrijding van de Eikenprocessierups 2021 – Goedkeuring gunning en 
lastvoorwaarden

Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2021/198/TD/KS en 
de raming voor de opdracht “Curatieve bestrijding van de Eikenprocessierups 2021”. De 
raming bedraagt € 14.500,00 excl. btw of € 17.545,00 incl. 21% btw.
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36. Aankoop en leveren kiezel, grind en zand 2021 – Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Deze opdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), 
zijnde GOIJENS RECYCLING NV.

GEBOUWENBEHEER

37. Gecoördineerde aankoop groene elektriciteit en aardgas - 2021/207/TD/RM

VEB aan te stellen als aankoopcentrale voor de levering van groene stroom en gas aan 
stad Bree voor een periode van 3 jaren, met ingang vanaf 01/01/2022.
Het college van burgemeester en schepenen te mandateren voor het sluiten van 
energiecontracten met de aankoopcentrale van VEB.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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