Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen

Woensdag 9 januari 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. 19/12/2018.

1

PERSONEELSZAKEN

1.1

Aanwervingsprocedure Deskundige Informatica (Bx) in contractueel verband – 38u –
Goedkeuring kandidaturen.

1.2

Aanwervingsprocedure Technisch Deskundige – Gebouwenbeheer (Bv) in contractueel
verband – 38u – Goedkeuring kandidaturen.

1.3

Kennisneming besluit Algemeen Directeur dd. 08/01/2018: Vacantverklaring en
vaststelling selectieprocedure van twee administratieve medewerkers cultuurcentrum
(Cv) in contractueel verband – 19u – via een verkorte selectieprocedure.

2

FINANCIËN

2.1

Buurtfeest Barrierstraat – goedkeuring.

2.2

Buurtfeest Brugstraat – goedkeuring.

3

OMGEVING/ HUISVESTING / OVERHEIDSGEBOUWEN / MOBILITEIT

3.1

Stedenbouwkundige vergunningen.

3.2

Besluiten Omgeving

3.2.1

Een aanvraag voor dichtmaken van een carport gelegen te Bree, ter plaatse,
Cobbenberg, kadastraal gekend (afd. 2) sectie A 348 E
Een omgevingsvergunning voor: dichtmaken van een carport
(2018183).

3.2.2

Een aanvraag voor slopen van een garage gelegen te Bree, ter plaatse
Gruitroderkiezel Een omgevingsvergunning voor: slopen van een garage
(2018198)

3.2.3

Een aanvraag voor plaatsen van lichtreclame en signalisatie gelegen te Bree, ter
plaatse Industrieterrein Kanaal Zuid Een omgevingsvergunning voor: plaatsen van
een uithangbord.
(2018213)
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3.2.4

Een aanvraag voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een
vrijstaande garage gelegen te Bree, ter plaatse Veestraat zn,
Een omgevingsvergunning voor: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
met een vrijstaande garage
(2018178)

3.2.5

Een aanvraag voor verbouwen en uitbreiden van een woning in half-open
bebouwing gelegen te Bree, ter plaatse Gruitroderkiezel Een omgevingsvergunning
voor: verbouwen en uitbreiden van een woning in half-open bebouwing
(2018187)

3.2.6

Een aanvraag voor bouwen van een woning in open bebouwing met carport
gelegen te Bree, ter plaatse, GeussensstraatEen omgevingsvergunning voor: bouwen
van een woning in open bebouwing met carport
(2018219)

4
4.1

5
5.1

6
6.1
7
7.1
7.1.1

JURIDISCHE DIENST
Mail van algemeen directeur dd. 08/01/2019 inzake betekening bij bevel
(gerechtsdeurwaarder Bart Heines) op verzoek van MCNOL tot betaling van de
pensioenlast. Het college herziet het besluit van 19/12/2018. De uitspraak van de
rechter in kortgeding dient uitgevoerd te worden. De (maandelijkse)
pensioenvoorschotten, aandeel stad/OCMW Bree, moeten aan MCNOL in vereffening
gestort worden.
POLITIE / BRANDWEER
Tijdelijke politieverordening: Afsluiten Boogschuttersstraat voor levering bij
bouwwerken – donderdag 10 januari 2019 tussen 13.00 u en 16.00 u.

INFO / TOERISME
Verlenging FM-Goud lidmaatschap in 2019– besluit.
TECHNISCHE DIENST
Beslissingen en overheidsopdrachten – lastenboeken en aan te schrijven firma’s.
Afvoer van afval afkomstig van stedelijke onderhoudswerkzaamheden: goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst aan te schrijven firma’s

;

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

De Burgemeester,
Liesbeth Van der Auwera.

Besluitenlijst College van Burgemeester en Schepenen // Woensdag 9 januari 2019 // Pagina 2 van 2

