VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
Maandag 6 november 2017 om 19.30 uur
AANWEZIG
Stefan Daniels (voorzitter), Liesbeth Van der Auwera (burgemeester) Mario Knippenberg
(schepen), Michel Theunissen (schepen), Rudi Cober (schepen), Rik Hertogs (schepen),
Jo Vandersteegen(schepen), Jacques Leten (schepen), Edith Vanaken, Jos Drijkoningen, Bart
Vanderhoydonk, Kathleen Reekmans, Mathieu Kenis, Bernadette Verslegers, Ronny Savelkoul,
Matthias Vandyck, Suma Hendrix, Katja Verheyen, Lambert Neyens, Lode Tijskens, Paul De
Ruyter, Cynthia Nouwen, Lien Ceyssens, Dorien Jans, Ine Lemmens (raadsleden) en Stefan
Goclon (stadssecretaris).

Dagorde
1.

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 2 oktober 2017.

2.

Budgetwijziging 2017 Stad Bree – goedkeuring.

3.

Jaarrekening AGB 2016 – ter kennisgeving.

4.

Gemeentelijke werkingstoelage/dotatie: hulpverleningszone Noord-Limburg 2018 –
goedkeuring + kennisname van het financieel meerjarenplan 2016-2020.

5.

Aansluiting bij Welzijnsregio in kader van ‘Wijkwerken’ - goedkeuring.

6.

Investeringstoelage van € 6.000,00 aan de Bongerd vzw - goedkeuring

7.

Bijdrage aan diverse gehandicapteninstellingen 2017 - goedkeuring.

8.

Subsidie voor- en naschoolse kinderopvang 2017 – goedkeuring.

9.

Investeringstoelage van € 73.308,00 aan de kerkfabriek Sint-Martinus Beek –
goedkeuring.

10. Investeringstoelage van € 20.000,00 aan de kerkfabriek Sint-Martinus Beek –
goedkeuring.
11. Budgetwijziging Kerkfabriek Sint-Michiel Bree – ter kennisgeving.
12. Budgetwijziging Kerkfabriek Sint-Pieter Tongerlo – ter kennisgeving.
13. Jaarrekeningen 2016 kerkfabrieken Bree – gunstig advies:
a)

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart Vostert;

b)

Kerkfabriek Sint-Pieter Tongerlo;

c)

Kerkfabriek Sint-Trudo Opitter;

d)

Kerkfabriek Sint-Michiel Bree;
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e)

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gerdingen;

f)

Kerkfabriek Sint-Martinus Beek.

14. Overheidsopdrachten:
A. Goedkeuring lastvoorwaarden / gunningswijze:
a)

Afbraak rode zaal op de Boneput;

b)

Overname 2 lichte vrachtwagens groendienst bij einde operationele huur;

c)

Aankoop van enkele waterspeeltoestellen en materialen voor de heropbouw
van het bronneke van de Boneput;

15. Principieel akkoord voor de overdracht aan de stad Bree van de gewestweg N793
Sportlaan tot grens N76 tussen kmp 0,940 en kmp 2,375;
16. Principieel akkoord voor de overdracht aan de stad Bree van de gewestweg N721
vanaf kruising N73 Rode Kruislaan tot aan de grens met Maaseik tussen kmp 0,447
en kmp. 5,629;
17. Digitaal stemmen - raamovereenkomst stemcomputers – goedkeuring.
18. Goedkeuring statutenwijziging ziekenhuis ZMK i.f.v. nieuwe maatschappelijke zetel en
nieuw adres in Maaseik.
19. Buitengewone algemene
afgevaardigde:

vergaderingen

vaststelling

agenda

en/of

aanduiding

a) Inter-media op woensdag 20 december 2017.
b) Inter-energa op dinsdag 12 december 2017.
c) Infrax Limburg op maandag 18 december 2017.
d) Cipal dv op vrijdag 15 december 2017.
20. Opdrachthoudende vereniging Inter-energa – eventuele toetreding tot de activiteit
warmte.
21. Ondertekening Burgemeestersconvenant Klimaat en Energie 2030.
22. Goedkeuring informatieveiligheidsplan en de aanpassingen van de bestaande “bijlage
V: Gebruik communicatiemiddelen” van het arbeidsreglement.
23. Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst
– Gemeenschappelijke Sociale Dienst.
De voorzitter opent de vergadering om 19.30u.
Alle raadsleden zijn aanwezig.

1

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 2 oktober 2017.

Stemming: Goedkeuring met 23 stemmen voor (BROS(7), CD&V(6), Verjonging(10)) en 2
onthoudingen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree).
Volgende aanpassingen worden gevraagd:
Raadslid Matthias Vandijck (Verjonging) wordt als aanwezig genotuleerd.
Schepen Rik Hertogs (BROS) verduidelijkt dat hij bij de behandeling van agendapunt 19 bij
het publiek is gaan zitten, het agendapunt had zelfs niet behandeld mogen worden omwille
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van het feit dat dit punt niet voldoende geargumenteerd werd op de agenda van de
gemeenteraad en er toen geen meerderheid (=13 op 25 raadsleden) voor was.
Raadslid Jos Drijkoningen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree) vraagt of Rik Hertogs nog wel lid is
van de fractie BROS en van deze meerderheid. Raadslid Ronny Savelkoul (Verjonging) sluit
zich hierbij aan gezien de heibel in de meerderheid.
Schepen Hertogs antwoordt dat hij al meer dan 2 jaar niet meer heeft vergaderd met fractie
BROS en er volgens hem nooit inspraak was. Ook in de meerderheid vindt hij te weinig
inspraak. Hij zal de legislatuur als schepen uitdoen, hij blijft zijn verantwoordelijkheid nemen,
de kar mag niet stilvallen, maar het parcours zal wel ooit hobbelig zijn.

2

Budgetwijziging 2017 Stad Bree – goedkeuring.

Toelichting door schepen Michel Theunissen (CD&V).
In de exploitatie zijn er vooral wijzigingen naar aanleiding van terugstortingen/rechtzettingen
van Limburg.net, meer-uitgaven in personeelsbudgetten van stad én van OCMW, en aanzienlijke
terugbetalingen van leningen en de kosten daarvan. Bij de investeringen zijn er zowel in de
ontvangsten als in de uitgaven dalingen te noteren. Bij ‘andere’ uitgaven is er voornamelijk een
wijziging door de lening aan de kerkfabriek van de Vostert.
Wat de schuld betreft. Eind 2016 bedroeg de schuld nog 31,4 miljoen euro.
Eind 2017 zal , door de schuldaflossing, dit leiden tot een uitstaande schuld van 25,5 miljoen
euro of ongeveer 1.600€ per inwoner, daar waar 1.500€ per inwoner als financieel gezond
wordt beschouwd, en dat is het streefdoel voor het einde van legislatuur. Gezien het financiële
verleden/erfenis vanuit vorige legislaturen is dit een prestatie om trots op te zijn.
Raadslid Jos Drijkoningen relativeert dit mooie verhaal. Men vergeet erbij te zeggen dat er
einde deze legislatuur via belastingsverhoging ongeveer 11 miljoen euro als extra ontvangsten
naar de stadskas zullen zijn gegaan. De schuld kan nog veel forser afgebouwd worden, zeker
als men geen projecten zoals de megalomane nieuwe theaterzaal, voor 5 à 6 miljoen euro,
zou uitvoeren. Raadslid Ronny Savelkoul sluit zich hierbij aan, een verdere schuldafbouw dient
eerst te gebeuren alvorens nieuwe investeringen te doen.
Schepen Michel Theunissen wijst naar de zeer zware financiële erfenis van het verleden met
Verjonging aan het bewind. Saneringen en belastingverhogingen waren onvermijdbaar om de
stadskas terug gezond te maken. Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) voegt eraan
toe dat er toen zelfs niets in de meerjarenplanning of begroting was voorzien belangrijke,
vastgelegde, investeringsuitgaven zoals bv. het aandeel in de nieuwbouw van het ziekenhuis in
Maaseik.
Raadslid Jos Drijkoningen merkt op dat de burgemeester en de schepen van financiën ook
deel uitmaakten van dat schepencollege sinds 2006.
Schepen Rik Hertogs merkt op dat, ook al is dat wettelijk misschien niet echt verplicht, een
budgetwijziging ook in het managementteam dient besproken te worden. Dit is niet gebeurd.
De burgemeester verwijst voor een antwoord naar de secretaris, die voorzitter van het
managementteam is. Raadslid Jos Drijkoningen is het daar niet mee eens. Raadslid Edith
Vanaken (Verjonging) ook niet. Zij vragen een antwoord van de burgemeester aangezien dit
een politieke aangelegenheid is, want een schepen uit de meerderheid kaart ze zelf aan. Is dit
document naar behoren tot stand gekomen of niet?
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Stemming: Goedkeuring met 13 stemmen voor: (BROS(7), CD&V (6). 12 stemmen tegen:
Verjonging (10), Vlaams Belang-Leefbaar Bree(2).
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 148 en volgende betreffende het budget en
de budgetwijziging;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen, betreffende
de Beleids- en Beheerscyclus van gemeenten, provincies en ocmw’s;
Overwegende dat de budgetwijziging van de gemeente door de gemeenteraad moet vastgesteld
worden;
Overwegende dat er in het door de gemeenteraad goedgekeurde budget 2017
kredietaanpassingen noodzakelijk zijn die niet door een interne kredietaanpassing of
aanpassingen van ramingen kunnen gebeuren;
Gelet op de toelichting hiervan in de verklarende nota als onderdeel van deze budgetwijziging
(exploitatie-, investering- en andere budgetten)
Gelet op de vaststelling van dit ontwerp van beleidsdocumenten in het college van burgemeester
en schepenen op 18 oktober 2017, het ontwerp van budgetwijziging 2017 werd op 20 oktober
2017 door de financieel beheerder aan de leden van het managementteam bezorgd.
Op voordracht van het managementteam en het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, na beraadslaging en stemming:
Na stemming goedkeuring met 13 stemmen voor: (BROS(7), CD&V (6). 12 stemmen tegen:
Verjonging (10), Vlaams Belang-Leefbaar Bree(2).
BESLUIT:
Artikel 1: De budgetwijziging 2017 wordt goedgekeurd.
Artikel 2Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het algemeen
bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en in die bepaalde vorm
(overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter kennisgeving gebracht aan de
Provinciegouverneur.
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3

Jaarrekening AGB 2016 – ter kennisgeving.

Toelichting door de voorzitter.
Kennisgeving.
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op het verslag van bedrijfsrevisor Hubert Vencken van 29 mei 2017 waarin de jaarrekening
juist werd bevonden zonder voorbehoud;
Gelet op het verslag van bedrijfsrevisor Hubert Vencken van 29 mei 2017 waarin de
samenvatting van de algemene rekening en de toelichting bij de samenvatting van de algemene
rekening binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) conform het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten juist werd bevonden zonder voorbehoud;
Gelet op het verslag van bedrijfsrevisor Hubert Vencken van 29 mei 2017 waarin de financiële
informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) conform het gemeentedecreet
en de uitvoeringsbesluiten juist werd bevonden zonder voorbehoud;
Gelet op het verslag van bedrijfsrevisor Hubert Vencken van 29 mei 2017 waarin de nietfinanciële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) conform het
gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten juist werd bevonden zonder voorbehoud;
Gelet op de goedkeuring, op 2 oktober 2017, van de jaarrekening 2016 door de Raad van
Bestuur van het AGB;
Overwegende dat de jaarrekening van het AGB ter kennisgeving dient voorgelegd te worden
aan de gemeenteraad;
BESLUIT:
Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Raad van Bestuur d.d. 2
oktober 2017 waarin goedkeuring wordt verleend aan de jaarrekening AGB 2016.

Artikel 2

Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur.
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4

Gemeentelijke werkingstoelage/dotatie: hulpverleningszone Noord-Limburg
2018 – goedkeuring + kennisname van het financieel meerjarenplan 20162020.

Toelichting door de burgemeester.
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 67, 68 en 120 en volgende;
Gelet op de wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007
betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele
bescherming;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale
afbakening van de hulpverleningszones;
Overwegende dat elke gemeenteraad in haar budget de gemeentelijke dotatie dient te
voorzien aan de hulpverleningszone Noord-Limburg;
Overwegende dat de gemeenteraad in haar zitting van 3 november 2014 de verdeelsleutel
voor de hulpverleningszone Noord-Limburg goedkeurde. De gemeentelijke dotatie wordt
bepaald als het aandeel volgens deze verdeelsleutel in de raming van het budget van de
hulpverleningszone Noord-Limburg, opgesplitst in exploitatie- en investeringskosten;
Overwegende dat het totale budget van de hulpverleningszone Noord-Limburg aan bijdragen
van de gemeenten € 1.349.500,00 voor de investeringen en € 6.295.000,00 voor de exploitatie
bedraagt;
Overwegende dat de raming van de totale gemeentelijke dotaties voor de gemeente Bree in
het budget 2018 voor de hulpverleningszone Noord-Limburg door de zoneraad van 20
oktober 2017 vastgelegd werd op € 583.802,71 als exploitatie- en € 125.153,58
investeringstoelage;
Na beraadslaging, met unanimiteit van ja-stemmen;
BESLUIT:
Art. 1

De gemeentelijke dotaties/werkingstoelage aan de hulpverleningszone NoordLimburg vast te leggen op € 708.956,29 (€ 125.153,58 als investeringstoelage en
€ 583.802,71 als exploitatietoelage).

Art. 2

De gemeentelijke dotaties te voorzien op het gemeentelijk budget 2018 onder
de artikels 2018/6494000/DOM 2/0410 (exploitatie) en 2018/6640000/DOM
2/0410 (investeringen).
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Art. 3

Kennisname van het (geactualiseerde) financieel meerjarenplan 2016-2020,
exploitatie én investeringen, van de hulpverleningszone Noord-Limburg.

Art. 4

Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur.

.

5

Aansluiting bij Welzijnsregio in kader van ‘Wijkwerken’ - goedkeuring.

Toelichting door schepen Jacques Leten (BROS).
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Overwegende dat in de 6de staatshervorming een pakket bevoegdheden met betrekking tot de
activering van werkzoekenden werd overgeheveld aan de Gewesten. Overwegende dat één van
die bevoegdheden het PWA-stelsel betreft, met uitzondering van een aantal aspecten van PWA
die federaal bleven;
Gelet op het decreet van 5 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het
kader van de 6de staatshervorming;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken;
Overwegende dat zowel het decreet betreffende het wijk-werken als het besluit van de Vlaamse
Regering betreffende wijk-werken op 1 januari 2018 in werking zullen treden;
Gelet op het schrijven van 1 augustus 2017 van de heer Philippe Muyters Vlaams Minister van
werk, economie, innovatie en sport betreffende de hervorming van het PWA-stelsel naar een
nieuw instrument ‘wijk-werken’ binnen het Vlaams activeringsbeleid;
Gelet op artikel 5 van het decreet van 5 juli 2017 betreffende wijk- werken en diverse bepalingen
in het kader van de 6de staatshervorming dat bepaalt: ‘de volgende vier afzonderlijke partners
zijn betrokken bij het wijkwerken: de VDAB, de gemeente, de organisator en het OCMW.‘;
Gelet op artikel 13§1 van decreet van 5 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen
in het kader van de 6de staatshervorming dat bepaalt: ‘De gemeente heeft volgende taken
voor de regie van het wijkwerken:
1. het detecteren van lokale noden met betrekking tot activiteiten die niet worden
uitgevoerd in het reguliere arbeidscircuit
2. het bepalen van lokale uitbreidingen of beperkingen op de lijst van activiteiten, zoals
bepaald in artikel 27 van het decreet
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3.
4.
5.
6.

het bewaken van de lijst van activiteiten, zodat er geen verdringing van de reguliere
arbeid kan zijn
het uitbouwen van een samenwerking en coördinatie met de VDAB en de organisator
het informeren en het sensibiliseren van de gebruikers
het verzamelen en het aanleveren aan de organisator van de mogelijke werkplekken
voor het verrichten van het wijkwerken ‘;

Gelet op artikel 13§2 van decreet van 5 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen
in het kader van de 6de staatshervorming dat bepaalt: ‘De gemeente kan de taken, vermeld
in §1 zelf uitvoeren, of voor uitvoering van die taken een samenwerkingsverband sluiten met
andere gemeenten als vermeld in het decreet van 6 juli houdende de intergemeentelijke
samenwerking of met een OCMW-vereniging oprichten als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, van
het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad tot toetreding bij Welzijnsregio Noord-Limburg van
26 augustus 2013, beslissing goedgekeurd door gemeenteraad van Bree op 2 september 2013
Gelet op de statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg van 6 juni 2000 (vereniging onderworpen
aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's)),
goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 10 oktober 2000;
Overwegende de voorbereidende besprekingen met de PWA's uit de regio en het principieel
akkoord op de vergadering van Raad van Beheer van Welzijnsregio Noord-Limburg van 11 april
2017 om OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg voor te dragen als organisatiestructuur
voor het nieuwe wijk-werken vanaf 2018 in de gemeenten Bocholt, Bree, Hamont-Achel, HechtelEksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer.
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente
Bree- 13/09/2017
Gelet op de uitslag van de stemming;
Na stemming met unanimiteit van ja-stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1:

kennis te nemen van de conceptnota ‘hervorming van het PWA-stelsel: naar een
nieuw instrument “Wijk-werken” binnen het Vlaamse activeringsbeleid’.

Artikel 2:

aan te sluiten bij OCMW-vereniging Welzijsregio Noord-Limburg, Kerkstraat 1, 3910
Neerpelt.

Artikel 3:

OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg aan te stellen als organisator van
het wijkwerken. OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg neemt deze opdracht
op in de statuten.

Artikel 4:

het college te machtigen om de nodige formele stappen in uitvoering van deze
beslissing te nemen en de keuze binnen de voorziene termijn kenbaar te maken
aan Welzijnsregio Noord-Limburg en aan het VDAB- hoofdbestuur.

Artikel 5

Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur.
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6

Investeringtoelage van € 6.000,00 aan de Bongerd vzw - goedkeuring

Toelichting door schepen Michel Theunissen.
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,
het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het Decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn waarbij de lokale besturen
de mogelijkheid wordt geboden om de bestaande bevoegdheidsverdeling inzake personeel te
herzien;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 28 december 2016;
Gelet op het feit dat de cafetaria van vzw De Bongerd een opknapbeurt nodig heeft na jaren
intensief gebruik;
Overwegende dat dit de ideale periode is omwille van de wissel van uitbater;
Gelet op het feit dat er er ook een hoogdringende vervanging van afgekeurd sportmateriaal
dient te gebeuren;
Overwegende dat het daarom nuttig is hiervoor een tussenkomst toe te kennen;
Overwegende dat de toelage zal uitbetaald worden aan de hand van facturen die de vzw De
Bongerd voorlegt;
Overwegende dat hiervoor een bedrag van € 6.000,00 voorzien zal worden bij een
eerstvolgende budgetwijziging op budgetcode 2017/6640000/DOM 5/0740/01 Toegestane
investeringssubsidies/Sport/Sporthal – raming 2017150106 van het investeringsbudget 2017;
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1

Aan vzw De Bongerd wordt een tussenkomst van € 6.000,00 toegekend.

Artikel 2

De begunstigde vereniging is, op straffe van gehele terugbetaling van het
ontvangen bedrag, ertoe gehouden de tussenkomst aan te wenden voor het
opknappen van de cafetaria en de aankoop van sportmateriaal. De vereniging
moet het gebruik van de tussenkomst rechtvaardigen met de nodige
verantwoordingsstukken.
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Artikel 3

De begunstigde vereniging is vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd bij de wet
van 14 november 1983, met uitzondering van de verplichtingen, voorzien onder
artikel 3 en 7, eerste lid 1° en artikel 9, tweede lid.

Artikel 4

Afschrift van dit besluit zal bij het betalingsbevel gevoegd worden.

Artikel 5

Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur.

7

Bijdrage aan diverse gehandicapteninstellingen 2017 - goedkeuring.

Toelichting door schepen Jacques Leten.
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Overwegende dat in het goedgekeurde budget 2017 een toelage van € 25.500,00 werd
ingeschreven onder het budget 6493000/DOM4 – raming 2015140489 voor instellingen waar
Breese inwoners met een handicap verblijven;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelage, inzonderheid op artikelen 3 en 7, eerste lid, artikel 1 en 9,
eerste lid;
Overwegende dat de gemeenteraad het bedrag moet vaststellen dat aan deze vereniging zal
toegekend worden, vermits in het budget de naam van de begunstigde vereniging niet genoemd
werd;
Gelet op het voorstel van de adviesraad van 20 juni 2001 dat men per instelling € 25,00 per
persoon per maand toekent;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen;
BESLUIT:
Art. 1

Navolgende toelagen toe te kennen voor het dienstjaar 2017 met de nodige
budgetten, voorzien in het goedgekeurde budget 2017:
6493000/DOM4 – raming 2015140489 Bijdrage gehandicapteninstellingen:
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Ter Heide
VZW De Meander
VZW Begeleidingscentrum St.-Elisabeth
Dienstencentrum St.-Oda
VZW Home Monsheide
Open Kans
Dienstencentrum St-Gerardus
Totaal bedrag :

Klotstraat 125
Stokkemerbaan 147
St.-Elisabethlaan 20
Breugelweg 200
Monsheidestraat b4
Passtraat 7
Nieuwstraat 68

39600 Genk
3650 Dilsen-Stokkem
3990 Peer
3900 Overpelt
3990 Peer
3960 Bree
3590 Diepenbeek

600,00
1.200,00
3.000,00
2.100,00
300,00
13.500,00
2.700,00
23.400,00

Art. 2

De begunstigde vereniging is, op straffe van gehele terugbetaling van het ontvangen
bedrag, ertoe gehouden de toelage aan te wenden voor de werken van de
verenigingen. Binnen de drie maanden, na de datum van de betaling van de toelage
moet de verenigingen het gebruik van de toelage rechtvaardigen met de nodige
verantwoordingsstukken.

Art. 3

Afschrift van dit besluit zal bij het betalingsbevel gevoegd worden.

Art. 4

Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur.

8

Subsidie voor- en naschoolse kinderopvang 2017 – goedkeuring.

Toelichting door schepen Jacques Leten.
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelage, inzonderheid op artikelen 3 en 7, eerste lid, 1° en artikel
9°, tweede lid;
Overwegende dat in het goedgekeurde budget 2017 onder budgetcode 6493000/DOM 4/0945
een krediet van € 4.670,00 werd ingeschreven voor subsidie aan voor- en naschoolse
kinderopvang;
Gelet op het feit dat deze subsidie zal verdeeld worden onder de verschillende voor- en
naschoolse opvanginitiatieven die georganiseerd worden in groot Bree;
Overwegende dat er op de volgende zes locaties in groot Bree voor- en naschoolse opvang
wordt georganiseerd:
voor- en naschoolse opvang basisschool Beek;
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voorvoorvoorvoorvoor-

en
en
en
en
en

naschoolse
naschoolse
naschoolse
naschoolse
naschoolse

opvang
opvang
opvang
opvang
opvang

basisschool Opitter;
vzw De Kangoeroe Bree centrum 1;
vzw De Kangoeroe Bree centrum 2;
vzw De Kangoeroe Vostert;
basisschool Tongerlo;

Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen;
BESLUIT:
Art. 1 Aan de 6 verschillende voor- en naschoolse opvanginitiatieven wordt een subsidie van
€ 778,00 toegekend met het krediet, voorzien onder budgetcode 6493000/DOM 4/0945 van
het goedgekeurde exploitatiebudget 2017.
Art. 2De begunstigde is, op straffe van gehele terugbetaling van het ontvangen bedrag, ertoe
gehouden de subsidie aan te wenden voor de werking van de kinderopvang.
Art. 3De begunstigde vereniging is vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd bij de wet van
14 november 1983, met uitzondering van de verplichtingen, voorzien onder artikel 3 en 7,
eerste lid, 1° en 9° artikel, tweede lid.
Art. 4

Afschrift van dit besluit zal bij het betalingsbevel gevoegd worden.

Art. 5 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het algemeen
bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en in die bepaalde vorm
(overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter kennisgeving gebracht aan de
Provinciegouverneur.

9

Investeringstoelage van € 73.308,00 aan de kerkfabriek Sint-Martinus Beek
– goedkeuring.

Toelichting door schepen Michel Theunissen.
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,
het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het Decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn waarbij de lokale besturen
de mogelijkheid wordt geboden om de bestaande bevoegdheidsverdeling inzake personeel te
herzien;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 28 december 2016;
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Gelet op het feit dat de kerkfabriek Sint Martinus Beek een restauratiedossier heeft lopen en
hier reeds erelonen werden aangerekend voor de architect en de opmaak van een beheersplan;
Overwegende dat het nuttig is hiervoor een tussenkomst toe te kennen;
Overwegende dat hiervoor een bedrag van € 73.308,00 werd voorzien op budgetcode
2017/6640000/DOM 5/0790 Toegestane investeringssubsidies/Erediensten – raming
2017141530 van het investeringsbudget 2017;
Na beraadslaging en stemming goedkeuring met 23 stemmen voor (BROS(7), CD&V(6),
Verjonging(10)) en 2 onthoudingen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree).
BESLUIT:
Artikel 1
Aan de kerkfabriek Sint Martinus Beek wordt een tussenkomst van € 73.308,00
toegekend.
Artikel 2 De begunstigde vereniging is, op straffe van gehele terugbetaling van het ontvangen
bedrag, ertoe gehouden de tussenkomst aan te wenden voor de betalingen die reeds
gebeurden in het kader van het restauratiedossier. De vereniging moet het gebruik van de
tussenkomst rechtvaardigen met de nodige verantwoordingsstukken.
Artikel 3De begunstigde vereniging is vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd bij de wet van
14 november 1983, met uitzondering van de verplichtingen, voorzien onder artikel 3 en 7,
eerste lid 1° en artikel 9, tweede lid.
Artikel 4

Afschrift van dit besluit zal bij het betalingsbevel gevoegd worden.

Artikel 5 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het algemeen
bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en in die bepaalde vorm
(overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter kennisgeving gebracht aan de
Provinciegouverneur.

10 Investeringstoelage van € 20.000,00 aan de kerkfabriek Sint-Martinus Beek
– goedkeuring.
Toelichting door schepen Michel Theunissen.
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,
het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het Decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn waarbij de lokale besturen
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de mogelijkheid wordt geboden om de bestaande bevoegdheidsverdeling inzake personeel te
herzien;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 28 december 2016;
Gelet op het feit dat de kerkfabriek Sint Martinus Beek dringende herstellingen dient uit te
voeren aan de kerk;
Overwegende dat het nuttig is hiervoor een tussenkomst toe te kennen;
Overwegende dat hiervoor een bedrag van € 20.000,00 voorzien is bij de zojuist gestemde
budgetwzijgiging
op
budgetcode
2017/6640000/DOM
5/0790
Toegestane
investeringssubsidies/Erediensten – raming 2017141530 van het investeringsbudget 2017;
Na beraadslaging en stemming goedkeuring met 23 stemmen voor (BROS(7), CD&V(6),
Verjonging(10)) en 2 onthoudingen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree).
BESLUIT:
Artikel 1

Aan de kerkfabriek Sint Martinus Beek wordt een tussenkomst van € 20.000,00
toegekend.

Artikel 2 De begunstigde vereniging is, op straffe van gehele terugbetaling van het ontvangen
bedrag, ertoe gehouden de tussenkomst aan te wenden voor dringende
herstellingswerken aan de kerk. De vereniging moet het gebruik van de tussenkomst
rechtvaardigen met de nodige verantwoordingsstukken.
Artikel 3

De begunstigde vereniging is vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd bij de wet
van 14 november 1983, met uitzondering van de verplichtingen, voorzien onder
artikel 3 en 7, eerste lid 1° en artikel 9, tweede lid.

Artikel 4

Afschrift van dit besluit zal bij het betalingsbevel gevoegd worden.

Artikel 5 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het algemeen
bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en in die bepaalde vorm
(overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter kennisgeving gebracht aan de
Provinciegouverneur.

11 Budgetwijziging Kerkfabriek Sint-Michiel Bree – ter kennisgeving.
Ter kennisgeving.

12 Budgetwijziging Kerkfabriek Sint-Pieter Tongerlo – ter kennisgeving.
Ter kennisgeving.
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13 Jaarrekeningen 2016 kerkfabrieken Bree – gunstig advies:
Toelichting door schepen Michel Theunissen.

a. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart Vostert;
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wetgeving:
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten in het bijzonder artikel 54 tot en met 56;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart Vostert, zoals
goedgekeurd door de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart Vostert op 7 februari
2017. De jaarrekening 2016 werd door het centraal kerkbestuur Bree overgemaakt aan het
stadsbestuur;
Na beraadslaging en stemming positief advies met 23 stemmen voor (BROS(7), CD&V(6),
Verjonging(10)) en 2 onthoudingen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree).
BESLUIT:
Art. 1

Gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw van het Heilig Hart Vostert.

Art. 2

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
de gouverneur;
Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart Vostert.

b. Kerkfabriek Sint-Pieter Tongerlo;
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wetgeving:
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten in het bijzonder artikel 54 tot en met 56;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Pieter Tongerlo, zoals goedgekeurd door de
kerkraad Sint-Pieter Tongerlo op 14 februari 2017. De jaarrekening 2016 werd door het centraal
kerkbestuur Bree overgemaakt aan het stadsbestuur;
Na beraadslaging en stemming positief advies met 23 stemmen voor (BROS(7), CD&V(6),
Verjonging(10)) en 2 onthoudingen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree).
BESLUIT:
Art. 1

Gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Pieter
Tongerlo.

Art. 2

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
de gouverneur;
de voorzitter van de kerkfabriek Sint-Pieter Tongerlo.

c.

Kerkfabriek Sint-Trudo Opitter;

De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wetgeving:
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten in het bijzonder artikel 54 tot en met 56;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Trudo Opitter, zoals goedgekeurd door de
kerkraad Sint-Trudo Opitter op 24 januari 2017. De jaarrekening 2016 werd door het centraal
kerkbestuur Bree overgemaakt aan het stadsbestuur;
Na beraadslaging en stemming positief advies met 23 stemmen voor (BROS(7), CD&V(6),
Verjonging(10)) en 2 onthoudingen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree).
BESLUIT:
Art. 1

Gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Trudo
Opitter.
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Art. 2

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
de gouverneur;
de voorzitter van de kerkfabriek Sint-Trudo Opitter.

d. Kerkfabriek Sint-Michiel Bree;
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wetgeving:
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten in het bijzonder artikel 54 tot en met 56;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Michiel Bree, zoals goedgekeurd door de kerkraad
Sint-Michiel Bree op 27 januari 2017. De jaarrekening 2016 werd door het centraal kerkbestuur
Bree overgemaakt aan het stadsbestuur;
Na beraadslaging en stemming positief advies met 23 stemmen voor (BROS(7), CD&V(6),
Verjonging(10)) en 2 onthoudingen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree).
BESLUIT:
Art. 1

Gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Michiel
Bree.

Art. 2

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
de gouverneur;
de voorzitter van de kerkfabriek Sint-Michiel Bree.

e. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gerdingen;
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
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Gelet op de wetgeving:
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten in het bijzonder artikel 54 tot en met 56;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Martinus Beek, zoals goedgekeurd door de
kerkraad Sint-Martinus Beek op 22 februari 2017. De jaarrekening 2016 werd door het
centraal kerkbestuur Bree overgemaakt aan het stadsbestuur;
Na beraadslaging en stemming positief advies met 23 stemmen voor (BROS(7), CD&V(6),
Verjonging(10)) en 2 onthoudingen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree).
BESLUIT:
Art. 1

Gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek SintMartinus Beek.

Art. 2

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
de gouverneur;
de voorzitter van de kerkfabriek Sint-Martinus Beek.

f.

Kerkfabriek Sint-Martinus Beek.

De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wetgeving:
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten in het bijzonder artikel 54 tot en met 56;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gerdingen, zoals goedgekeurd door
de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Gerdingen op 15 maart 2017. De jaarrekening 2016 werd door
het centraal kerkbestuur Bree overgemaakt aan het stadsbestuur;
Na beraadslaging en stemming positief advies met 23 stemmen voor (BROS(7), CD&V(6),
Verjonging(10)) en 2 onthoudingen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree).
BESLUIT:
Art. 1

Gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw Gerdingen.

Art. 2

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
de gouverneur;
de voorzitter van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gerdingen.
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14 Overheidsopdrachten:
A. Goedkeuring lastvoorwaarden / gunningswijze:

a. Afbraak rode zaal op de Boneput;
Toelichting door schepen Rudi Cober (BROS).
Op vragen van de fractie Verjonging wordt geantwoord dat er gesprekken bezig zijn om met
de Watertoren iets te doen, na renovatie, en dat de overblijvende leden van de Beugelclub,
indien ze dat wensen en indien ze willen blijven beugelen, welkom zijn bij de beugelclub aan
het kanaal.
De Gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd
bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1,
1° a (limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Afbraak rode zaal” een bestek met nr.
2017/128/TD/KS werd opgesteld door Stad Bree;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.000,00 excl. btw of
€ 24.200,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

bij

wijze

van

de
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget stad
van 2018, op budgetcode 222007/DOM 2 /0680 (actie 2018150094);
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen;
BESLUIT
Art. 1

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/128/TD/KS en de raming
voor de opdracht “Afbraak rode zaal”, opgesteld door Stad Bree. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 20.000,00 excl. btw of € 24.200,00 incl. 21% btw.

Art. 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in in het investeringsbudget stad van
2018, op budgetcode 222007/DOM 2 /0680 (actie 2018150094);

b. Overname 2 lichte vrachtwagens groendienst bij einde operationele huur;
Toelichting door schepen Rik Hertogs.
De Gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd
bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (limiet
van € 30.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Overname 2 lichte vrachtwagens groendienst
bij einde operationele huur” een bestek met nr. 2017/129/TD/TH werd opgesteld door de
Technische dienst;
Overwegende dat het gaat om 2 voertuigen die reeds 5 jaar in gebruik zijn bij de groendienst,
werden afgeleverd en bijkomend ingericht op het specifieke gebruik van de groendienst, aan
de wensen bleken te voldoen en in een staat verkeren om nog vele jaren te kunnen dienen;
Overwegende de specificiteit van de voertuigen en de vaststelling dat op geen enkele
goedkopere manier een voertuig met vergelijkbare specificaties (uitvoering, kilometerstand,
leeftijd,
inrichting,
…)
kan
bekomen
worden;
Overwegende dat de firma Belfius Autolease N.V. de voertuigen momenteel in eigendom heeft
en verhuurt aan de Stad Bree en bijgevolg de enige aanbieder kan zijn van deze voertuigen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 26.000,00 excl. btw of
€ 31.460,- incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de aanvaarde factuur;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de firma Belfius Autolease aan te schrijven met de
vraag wat de overnameprijs van de voertuigen is;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in raming 2017150435
investeringsbudgetten 2017;

van de

Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen;
BESLUIT
Art. 1

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/129/TD/TH en de raming
voor de opdracht “Overname 2 lichte vrachtwagens groendienst bij einde
operationele huur”, opgesteld door de Technische dienst. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 26.000,00 excl. btw of € 31.460,00 incl. 21% btw.

Art. 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de aanvaarde factuur.

Art. 3

De ondernemer Belfius Auto Lease, Rogierplein 11 te 1210 Brussel wordt
uitgenodigd om een aangevulde offerte in te dienen.

c.

Aankoop van enkele waterspeeltoestellen en materialen voor de heropbouw van het
bronneke van de Boneput;

Toelichting door schepen Rik Hertogs.
De Gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd
bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1,
1° a (limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van enkele waterspeeltoestellen en
materialen voor de heropbouw bronneke Boneput” een bestek met nr. 2017/127/TD/ werd
opgesteld door de Technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.223,14 excl. btw of
€ 16.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

bij

wijze

van

de

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van
2017, op budgetcode 2220007/DOM 2/0680 (actie / raming 2017150046/2017150094);
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen;
BESLUIT
Art. 1

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/127/TD/ en de raming
voor de opdracht “Aankoop van enkele waterspeeltoestellen en materialen voor de
heropbouw bronneke Boneput”, opgesteld door de Technische dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 13.223,14 excl. btw of € 16.000,00 incl. 21% btw.

Art. 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 2220007/DOM 2/0680 (actie / raming 2017150046/2017150094).
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15 Principieel akkoord voor de overdracht aan de stad Bree van de
gewestweg N793 Sportlaan tot grens N76 tussen kmp 0,940 en kmp
2,375;
Toelichting door schepen Rudi Cober.
Raadslid Bart Vanderhoydonk (Verjonging) vraagt voor dit dossier, en voor het volgende, wie
toekomstig dan de onderhoudskosten draagt. A.W.V.?
De schepen antwoordt dat dit niet meer zo is, deze weg wordt niet overgedragen als primaire
weg, maar als lokale verbindingsweg. A.W.V. laat ons geen keuze, anders doen zij niets.
Onderhoud is voor onze eigen rekening, maar op het niveau van de V.V.S.G. is men hiermee
bezig en ervoor te pleiten om hiervoor toekomstig, in Vlaanderen, budgetten te reserveren via
het Gemeentefonds.
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het schrijven van Agentschap Wegen & Verkeer Limburg waarin aangehaald wordt dat
zij de gewestweg N793 Sportlaan te Bree tot grens N76 tussen kmp. 0,940 en kmp. 2,375
wensen over te dragen aan de stad Bree, omdat dit wegvak enkel nog een lokale functie heeft
en niet meer kadert in het Structuurplan Vlaanderen;
Overwegende dat de stad Bree deze overdracht in 2 delen wenst op te splitsen;
Overwegende dat de stad Bree deel 1 (gewestweg N793 kmp. 0,940 tot het kruispunt met de
Bocholterkiezel) zal overnemen met aanvaarding van de huidige staat van berijdbaarheid maar
met een financiële compensatie die gelijk is aan de overeen te komen begroting voor de
herstelling;
Overwegende dat de stad Bree deel 2 (gewestweg N793 vanaf het kruispunt met de
Bocholterkiezel (inclusief kruispunt) tot grens N76 kmp. 2,375) zal overnemen na herinrichting;
Overwegende dat het overnemen van dit deel van de gewestweg N793 tot grens N76 zal
gebeuren onder de voorwaarden die de Vlaamse regering/Agentschap Wegen en Verkeer
stipuleert i.v.m. de overdracht van soortgelijke lokale gewestwegen in gans Vlaanderen;
Overwegende dat dit een besluit is welk door de gemeenteraad dient genomen te worden
Na beraadslaging en stemming goedkeuring met 13 stemmen voor: (BROS(7), CD&V (6). 12
onthoudingen: Verjonging (10), Vlaams Belang-Leefbaar Bree(2)
BESLUIT
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Art. 1

Principieel akkoord te gaan met de overdracht van gewestweg N793 kmp. 0,940
tot het kruispunt met de Bocholterkiezel) met aanvaarding van de huidige staat
van berijdbaarheid maar met een financiële compensatie die gelijk is aan de
overeen te komen begroting voor de herstelling;

Art. 2

Principieel akkoord te gaan met de overdracht van gewestweg N793 vanaf het
kruispunt met de Bocholterkiezel (inclusief kruispunt) tot grens N76 kmp. 2,375 na
herinrichting;

Art. 3

Principieel akkoord te gaan met de overdracht van gewestweg N793 Sportlaan te
Bree tot grens N76 tussen kmp. 0,940 en kmp. 2,375 onder de voorwaarden die
de Vlaamse regering/Agentschap Wegen en Verkeer stipuleert i.v.m. de overdracht
van soortgelijke lokale gewestwegen in gans Vlaanderen;

16 Principieel akkoord voor de overdracht aan de stad Bree van de
gewestweg N721 vanaf kruising N73 Rode Kruislaan tot aan de grens met
Maaseik tussen kmp 0,447 en kmp. 5,629;
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Overwegende dat de Vlaamse overheid de gewestwegen die op lokaal niveau functioneren, naar
de lokale besturen wenst over te dragen, dit is bijvoorbeeld voor de N721 tussen Maaseik en
Bree het geval;
Gelet op de mobiliteitsconvenant 72004/O d.d. 7 juli 1997 met koepelmodule nr. 72004/G d.d.
8 februari 2007 met module 13C betreffende de subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden
langs gewestwegen, m.b.t. het project “N721 – aanleg van een verbindend fietspad vanaf kruising
N73 Rode Kruislaan tot aan de grens met Maaseik “;
Gelet op het schrijven d.d. 9 oktober 2017 van Agentschap Wegen & Verkeer Limburg waarin
aangehaald wordt dat het aanbestedingsdossier voor de aanleg van fietspaden langs de N721
op het grondgebied Bree en Maaseik stilaan de eindfase bereikt en na realisatie het wegvak
tussen de Ophovenstraat in Maaseik en de Rode Kruislaan in Bree volledig heringericht zal
zijn. In die context verwijzen zij naar de brief met kenmerk B/2016/700/OD/124 van 11
oktober 2016 waar zij vroegen aan de stad Bree om deze gewestweg na de grootschalige
werken in beheer te willen nemen. Alvorens het dossier in aanbesteding gebracht kan worden
zou eerst een principieel akkoord van de stad Bree genomen moeten worden;
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Overwegende dat de stad Bree de gewestweg N721, meer bepaald het gedeelte Opitterkiezel
en Itterplein, zal overnemen na uitvoering van de herstellingen/gebreken door het Agentschap
Wegen en Verkeer;
Overwegende dat het overnemen van dit deel van de gewestweg N721 op grondgebied Bree
zal gebeuren onder de voorwaarden die de Vlaamse regering/Agentschap Wegen en Verkeer
stipuleert i.v.m. de overdracht van soortgelijke lokale gewestwegen in gans Vlaanderen;
Overwegende dat dit een besluit is welk door de gemeenteraad dient genomen te worden;
Na beraadslaging en stemming goedkeuring met 13 stemmen voor: (BROS(7), CD&V (6). 12
onthoudingen: Verjonging (10), Vlaams Belang-Leefbaar Bree(2)
BESLUIT
Art. 1

Principieel akkoord te gaan met de overdracht van gewestweg N721, meer bepaald
het gedeelte Opitterkiezel en Itterplein, na uitvoering van de herstellingen/gebreken
door het Agentschap Wegen en Verkeer;

Art. 2

Principieel akkoord te gaan met de overdracht door het Agentschap Wegen &
Verkeer Limburg aan de stad Bree van de gewestweg N721 (Opitterkiezel, Itterplein,
Maaseikerbaan) vanaf kruising N73 Rode Kruislaan tot aan de grens met Maaseik
tussen kmp. 0,447 en kmp. 5,629 onder de voorwaarden die de Vlaamse
regering/Agentschap Wegen en Verkeer stipuleert i.v.m. de overdracht van
soortgelijke lokale gewestwegen in gans Vlaanderen;

17 Digitaal stemmen - raamovereenkomst stemcomputers – goedkeuring.
Toelichting door de burgemeester.
Het budget wordt voorzien in 2018, effectieve betaling zal pas na de verkiezingen van
14/10/2018 gebeuren.
Op vraag van raadslid Lambert Neyens (Verjonging): er zal ook nu in Bree centrum
(gemeentelijke sporthal, niet langer in TISM) en Opitter (Itterdal) gestemd kunnen worden.
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op:
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de bepalingen opgenomen in het gemeentedecreet en inzonderheid de
bevoegdheden van het college van het college van burgemeester en schepenen
(artikel 57 en artikel 58);
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en
passieve openbaarheid);
de nota “Elektronisch Stemmen”;
de opvolgingsnota “Opvolgingsnota Elektronisch stemmen”
de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2017
waarbij het standpunt om bij de toekomstige verkiezingen in kanton Bree
elektronisch te laten stemmen werd aangehouden.
De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 13 september
2017.
De bestaande raamovereenkomst – bestek RRN3/2008 van Algemene Directie
Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken – raamovereenkomst van
30 januari 2012 tussen Smartmatic International Holding BV, de Vlaamse en de
Brusselse overheid ten voordele van de begunstigden die de gemeenten van België,
de gewesten en de FOD Binnenlandse Zaken zijn;
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en haar
uitvoeringsbesluiten
en
inzonderheid
de
bepalingen
betreffende
raamovereenkomsten/opdrachtencentrale;

Overwegende dat:
 Ingevolge de bestaande raamovereenkomst met referentie raamovereenkomst –
bestek RRN3/2008 van Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD
Binnenlandse Zaken – raamovereenkomst van 30 januari 2012 tussen Smartmatic
International Holding BV, de Vlaamse en de Brusselse overheid; het stadsbestuur
zelf geen plaatsingsprocedure dient te volgen voor de aankoop van de
stemcomputers;
 Het stadsbestuur kan overgaan tot de aankoop door in te stappen op de bestaande
raamovereenkomst van 30 januari 2012 tussen Smartmatic International Holding BV,
de Vlaamse en de Brusselse overheid;
 Het krediet hiervoor zal worden voorzien in het budget van 2018;
 Er pas kan worden overgegaan tot de verzending van de bestelbrief nadat het
visum van de financieel beheerder is bijgebracht;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit van ja-stemmen;
BESLUIT
Art. 1

Er wordt goedkeuring gehecht aan de toetreding van het stadsbestuur Bree tot
raamovereenkomst met referentie raamovereenkomst – bestek RRN3/2008 van
Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken –
raamovereenkomst van 30 januari 2012 tussen Smartmatic International Holding
BV, de Vlaamse en de Brusselse overheid.

Art. 2

Er wordt goedkeuring gehecht aan de aankoop van stemcomputers met een
geraamd bedrag van € 141.245,00 excl. BTW.

Art. 3

De ondertaande clausules zijn van toepassing op de bestelbonnen van het
stadsbestuur betreffende de aankoop van de stemcomputers en benodigdheden:
a. Het bestelde materiaal moet testen ondergaan op kosten van Smartmatic
teneinde het materiaal te kunnen evalueren in omstandigheden die de
realiteit benaderen. Smartmatic verbindt zich ertoe de kost voor de uit
deze testen noodzakelijk blijkende aanpassingen op zich te nemen. Er is
een ter beschikking stelling van een pre-serie van stemcomputers
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Art. 4

noodzakelijk om de testen te kunnen organiseren voor het einde van
2017.
b. Het bestelde materiaal moet positief uit de controle door een erkend
organisme komen, vóór gebruik, zowel wat betreft de hardware als de
software die compatibel moeten zijn met de apparatuur van 2012, en de
apparatuur van 2018.
c. Het bestelde materiaal zal worden betaald na de
gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018, overeenkomstig de
raamovereenkomst van 30/01/2012 met Smartmatic.
d. De risico’s op niveau van de poroductie van dit materiaal is ten laste van
Smartmatic. Indien de testen (ten laste van Smartmatic) een negatieve
uitkomst blijken te hebben of het advies van het erkende
controleorganisme (ten laste van Smartmatic) negatief is, draagt
Smartmatic geheel de kosten voor het materiaal dat geproduceerd werd
doch niet gebruikt werd voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Afschrift van het besluit aan:
 Smartmatic International Holding BV, Gustav Mahierplein 25c,
1082MS Amsterdam Nederland.
 Agentschap Binnenlands Bestuur, Boudewijnlaan 30/0070, 1000
Brussel, ter attentie van Tom Doesselaere, adviseur verkiezingen &
ICT.

18 Goedkeuring statutenwijziging ziekenhuis ZMK i.f.v. nieuwe maatschappelijke
zetel en nieuw adres in Maaseik.
Toelichting door de burgemeester.
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op de vraag van Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK), per brief van 9 oktober 2017, om
in te stemmen met de statutenwijziging;
Overwegende dat ZMK onlangs de gloednieuwe ziekenhuiscampus in Maaseik in gebruik heeft
genomen op een nieuwe locatie met adres Diestersteenweg 425, 3680 Maaseik;
Gehoord de voorzitter in zijn uiteenzetting;
Na stemming met unanimiteit van ja-stemmen;
BESLUIT:
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Artikel 1:

Akkoord te gaan met de statutenwijziging van ziekenhuis ZMK i.f.v. hun nieuwe
maatschappelijke zetel op het nieuw adres te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 425

Artikel 2

Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur.

19 Buitengewone algemene vergaderingen vaststelling agenda en/of
aanduiding afgevaardigde:
Toelichting door de voorzitter. Raadslid Jos Drijkoningen: jaren geleden werd in de
gemeenteraad afgesproken dat onze vertegenwoordigers in die algemene vergadering hierover
een toelichting zouden geven in de gemeenteraad, dat komt de informatie ten goede. Kan
dat nu gebeuren? De voorzitter antwoordt dat die verslagen na de vergaderingen publiek ter
inzage zijn. Het raadslid vraagt toch om die toelichtingen, kort, dan in de gemeenteraad in
januari te agenderen. De voorzitter neemt dit mee.

a. Inter-media op woensdag 20 december 2017.
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA
2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente
samenwerkingsverband Inter-media;

deelnemer

is

van

het

intergemeentelijke

Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor
elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-media;
Gelet op de oproepingsbrieven van 12 september 2017 en 3 oktober 2017 met de agenda
van de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Inter-media van 20 december 2017 die volgende agendapunten bevat:
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Budget 2018
Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend
Statutenwijziging
Actuele thema’s
Voorstel tot uittreding uit Inter-regies

Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar
vertegenwoordiger(s)
voor
de
algemene
vergaderingen
van
het
intergemeentelijk
samenwerkingsverband Inter-media gedurende de legislatuur 2013-2018.
Na stemming goedkeuring met 23 stemmen voor (BROS(7), CD&V(6), Verjonging(10)) en 2
onthoudingen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree);
BESLUIT:
Artikel 1

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Inter-media van
20 december 2017, zoals opgenomen in de uitnodigingen van 12 september 2017
en 3 oktober 2017, worden op basis van de bekomen documenten goedgekeurd.

Artikel 2:

Aan de effectieve volmachtdrager(s) en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager(s) wordt mandaat verleend om op de buitengewone algemene
vergadering van 20 december 2017 te handelen en te beslissen conform de
beslissingen van deze gemeenteraad. Mevr. Bernadette Verslegers, Vrijheidslaan 2,
3960 Bree, zal als plaatsvervanger optreden voor Mevr. Katja Verheyen.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende
overheid en er kennis van te geven aan Inter-media, ter attentie van de heer Marc
Schetz, secretaris van de buitengewone algemene vergadering.

Artikel 4Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het algemeen
bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en in die bepaalde vorm
(overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter kennisgeving gebracht aan de
Provinciegouverneur.
b.

Inter-energa op dinsdag 12 december 2017.

De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief
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BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente
samenwerkingsverband Inter-energa;

deelnemer

is

van

het

intergemeentelijke

Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor
elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-energa;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 12 oktober 2017 met de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Interenerga van 12 december 2017 die volgende agendapunten bevat:






Budget 2018
Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend
Statutenwijzigingen
Voorstel tot uittreding uit Inter-regies
Actuele thema’s

Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar
vertegenwoordiger(s)
voor
de
algemene
vergaderingen
van
het
intergemeentelijk
samenwerkingsverband Inter-energa gedurende de legislatuur 2013-2018.
Na stemming goedkeuring met 23 stemmen voor (BROS(7), CD&V(6), Verjonging(10)) en 2
onthoudingen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree);
BESLUIT:
Artikel 1

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Inter-energa van
12 december 2017, zoals opgenomen in de uitnodiging van 12 oktober 2017,
worden op basis van de bekomen documenten goedgekeurd.

Artikel 2:

Aan de effectieve volmachtdrager(s) en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager(s) wordt mandaat verleend om op de buitengewone algemene
vergadering van 12 december 2017 te handelen en te beslissen conform de
beslissingen van deze gemeenteraad.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende
overheid en er kennis van te geven aan Inter-energa, ter attentie van de heer Marc
Schetz, secretaris van de buitengewone algemene vergadering.

Artikel 4

Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur.

c.

Infrax Limburg op maandag 18 december 2017.

De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
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Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief
BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente
samenwerkingsverband Infrax Limburg;

deelnemer

is

van

het

intergemeentelijke

Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor
elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 34 van de statuten van Infrax Limburg;
Gelet op de oproepingsbrief van 12 oktober 2017 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg van 18
december 2017 dat volgende agendapunten bevat:
Budget 2018
Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend
Statutenwijziging
Actuele thema’s
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar
vertegenwoordiger(s)
voor
de
algemene
vergaderingen
van
het
intergemeentelijk
samenwerkingsverband Infrax Limburg gedurende de legislatuur 2013-2018.
Na stemming goedkeuring met 23 stemmen voor (BROS(7), CD&V(6), Verjonging(10)) en 2
onthoudingen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree);
BESLUIT:
Artikel 1

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg
van 18 december 2017, zoals opgenomen in de uitnodiging van 12 oktober 2017,
worden op basis van de bekomen documenten goedgekeurd.

Artikel 2:

Aan de effectieve volmachtdrager(s) en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager(s) wordt mandaat verleend om op de buitengewone algemene
vergadering van 18 december 2017 te handelen en te beslissen conform de
beslissingen van deze gemeenteraad.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende
overheid en er kennis van te geven aan Infrax Limburg, ter attentie van de heer
Marc Schetz, secretaris van de buitengewone algemene vergadering.
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Artikel 4

Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur.

d. Cipal dv op vrijdag 15 december 2017.
De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2
juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL
(hierna kortweg “CIPAL”);
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot
en met 43 inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”);
Gelet op de statuten van CIPAL;
Overwegende dat artikel 35 van de statuten van CIPAL bepaalt dat de benoemingsprocedure
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke
algemene vergadering;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 15
december 2017 om 10.30 uur in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430
Laakdal, waarbij tevens de mogelijkheid geboden wordt om de algemene vergadering op afstand
bij te wonen via videoconferencing in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze
154, 947;
Gelet op de oproepingsbrief van 10 oktober 2017 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 15 december 2017 die volgende agendapunten bevat:

1.
Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip van
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
2.
Wijziging van de naam van de vereniging “CIPAL” naar “Cipal” en bijgevolg wijziging van
artikel 1 van de statuten.
3.
Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging van de
eerste zin van artikel 5 van de statuten.
4.
Wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze zin te vervangen
door volgende zin:
“Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen: autonome
gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in
zoverre
die
uitsluitend
uit
openbare
rechtspersonen
bestaan,
en
andere
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samenwerkingsverbanden, opgericht volgens de bepalingen van het Vlaams Decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna aangeduid als "het decreet"),
politiezones, hulpverleningszones, alsook elke andere persoon waarvan de deelname decretaal
is toegestaan.”
5.
Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst:
“§2.
De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale voorschriften in eigen
naam en voor eigen rekening overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van haar doelstellingen.”
6.
Wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst:
“De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing
van het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van gemeenten of provincies wordt genomen
op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende
beheersvormen reëel aanbieden. Een toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop
van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden
georganiseerd.
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te worden aanvaard.
Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend.
”
7.
Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze zinnen te
vervangen door volgende tekst:
“De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt (hierna ook
de “uittredende” deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook de “uitgesloten”
deelnemer) kan de vereffening van de vereniging niet vorderen.
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan nominale waarde
in de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft
plaatsgehad.”
8.
Wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende
tekst:
“§1.
De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door de deelnemers,
worden bepaald door de algemene vergadering.
§2.
Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën gestort. De
algemene vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door haar aanvaard bedrag, de
inbreng in kapitaal aanvaarden van andere materiële of immateriële goederen die dienstig zijn
voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging, zoals onder meer meubilair,
programma’s, cliënteel, know-how en lopende verbintenissen voor zover deze naar economische
maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten
van werk of diensten. Die andere materiële of immateriële inbrengen worden gewaardeerd op
grond van een verslag van de commissaris.
§3.
In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van
de gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten worden om het kapitaal te verhogen
met het oog op de correctie van de verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende
deelnemers aanhouden.”
9.
Wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende zin
toe te voegen:
“De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.”
10.
Wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende zinsdeel
te schrappen:
“op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de gemeenteraad of
van de raad van bestuur, respectievelijk het bestuursorgaan, die c.q. hen heeft voorgedragen
en voor zover een nieuwe kandidaat werd voorgedragen te hunner vervanging”
11.
Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité - schrapping van artikel
25bis van de statuten.
12.
Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid toe
te voegen:
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te
beslissen, geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen
te roepen.”
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13.
Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, houdende
volgende tijdelijke en overgangsbepalingen:
“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen
Artikel 48
De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen worden
overgenomen of vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde van de
overnameprijs of het scheidingsaandeel.
§1.
Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden volgende
bepalingen van de statuten van rechtswege opgeheven:
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”;
Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies
Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje;
Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de griffie van de
provinciehuizen van de aangesloten provincies”;
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de provincieraad” en de
woorden “en provincies”;
Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één vertegenwoordiger laten
vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie ook één of meer plaatsvervanger(s) met
vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden.”
Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende provincies”
§2.
Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt in artikel 15,
§1 het getal “vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”.
§3.
Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren
van zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande paragrafen plaatsvinden.”
14.
Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen
met de genomen besluiten.
15.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
16.
Statutaire ontslagen en benoemingen
17.
Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van … [datum invullen] tot goedkeuring van de
agendapunten …[goedgekeurde agendapunten invullen, bv. 2 tot en met 14] met betrekking
tot het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL overeenkomstig het op 13 september 2017
aan de deelnemers verstuurde ontwerp;
Gelet op de toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 15, 16 en 17 van de
buitengewone algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten 1,
15, 16 en 17 te weigeren;
Na stemming goedkeuring met 23 stemmen voor (BROS(7), CD&V(6), Verjonging(10)) en 2
onthoudingen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree);
BESLUIT
Artikel 1:

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de
agendapunten 1, 15, 16 en 17 van de buitengewone algemene vergadering van
CIPAL van 15 december 2017, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 17 oktober 2017,
goedgekeurd.

Artikel 2:

Als vertegenwoordiger van de gemeente wordt aangewezen: de heerJo
Vandersteegen, schepen, ’t Hasselt 2, 3960 Bree met als plaatsvervanger(s) de heer
Michel Theunissen, schepen, Caubergstraat 56, 3960 Bree.
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Artikel 3:

Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)]
wordt (worden) gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van
CIPAL van 15 december 2017 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die
door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017 en verder al het nodige
te doen voor de afwerking van de volledige agenda.

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL.

20 Opdrachthoudende vereniging Inter-energa – eventuele toetreding tot de
activiteit warmte.
Toelichting door de burgemeester.
De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2
juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van
de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Interenerga;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging Inter-energa;
Gelet op de brief van Inter-energa van 18 oktober 2017 waarmee de gemeente uitgenodigd
wordt om een eventuele beslissing te nemen over de toetreding tot de activiteit warmte;
Gelet op de nota van de opdrachthoudende vereniging Inter-energa over de vraag tot toetreding
van de gemeenten voor de activiteit warmte, bezorgd met de brief van 18 oktober 2017;
Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging Inter-energa voor de uitvoering van haar
activiteiten en de daarmee verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep doet
op de werkmaatschappij Infrax cvba;
Overwegende dat Infrax cvba samen met Eandis System Operator cvba specifiek voor de (nietgereguleerde) activiteiten inzake warmte een filiaal opgericht heeft, zijnde Warmte@Vlaanderen,
waar de warmte-expertise en assets zullen gebundeld worden om, onder opschortende
voorwaarde van de te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake
aanmelding van Warmte@Vlaanderen, naar de toekomst toe warmte-activiteiten te ontwikkelen;
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Overwegende dat de gemeente in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk
engagement opneemt voor minder CO2-uitstoot. De gemeente wenst op haar grondgebied
maximaal in te zetten op groene energie. Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke
netinfrastructuur om de beoogde klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe om
duurzame warmtebronnen te koppelen aan de aanwezige warmtevraag. Het gebruik van
warmtenetten zal leiden tot de vermindering van de CO2-uitstoot en speelt een cruciale rol bij
de realisatie van energie-efficiëntie de verwezenlijkingen van de doelstellingen rond
hernieuwbare energie. Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet (gevoed
door een duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EPB,
belastingvoordeel) ook gehonoreerd wordt.
Overwegende dat deze energiedoelstellingen binnen het algemeen belang kaderen. De beslissing
van de gemeente, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, tot de
aanleg van warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk belang.
Overwegende dat de gemeente ervoor kiest de volledige activiteit warmte toe te vertrouwen
aan de opdrachthoudende vereniging Inter-energa waarbij de gemeente, om dit warmtenet te
ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren een beroep zal doen op de opdrachthoudende
vereniging Inter-energa die door middel van haar werkmaatschappij Infrax cvba en op termijn
via haar filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de te nemen beslissing
van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal
instaan voor de aanleg en de financiering van het warmtenet en de distributie van de warmte
tot bij de verbruikers en die eigenaar zal zijn van het warmtenet. Dit houdt concreet in dat
aan de opdrachthoudende vereniging Inter-energa, als distributienetbeheerder, en Infrax, als
werkmaatschappij, en haar filiaal Warmte@Vlaanderen dat, onder voormelde opschortende
voorwaarde, zal instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte over heel
Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven voor:
 het coördineren van een warmtestudie,
 het ontwerp en de aanleg van een warmtenet, inclusief de financiering,
 het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet,
 het monitoren en sturen van het warmtenet,
 het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet,
 het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet,
 het toewijzen van energievolumes op het net.
Overwegende dat door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen,
onder voormelde opschortende voorwaarde, de expertise omtrent de activiteit warmte
gegroepeerd zal worden op het gehele Vlaamse grondgebied. Infrax en Eandis System Operator
cvba organiseren op paritaire basis het aandeelhouderschap en de werking en zijn bijgevolg
elk voor 50% aandeelhouder binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten
rond warmte wordt voor deze activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan een duurzaam
energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun distributienetbeheerder bijdragen
tot de realisatie van warmteprojecten. Dergelijke regeling kadert volledig in het engagement
richting het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Overwegende dat tot de effectieve aanleg van een warmtenet, wat de warmtenetinfrastructuur
betreft, rekening houdend met de lange terugverdientermijnen die typisch zijn voor deze en
andere infrastructuur inzake energie, slechts zal beslist worden indien er een positieve business
case is, wat impliceert dat deze activiteit op lange termijn minstens in een break-even resultaat
uitmondt en een financieel risico voor de gemeenten wordt vermeden.
Na stemming met unanimiteit van ja-stemmen;
BESLUIT
Art. 1

Er wordt goedkeuring verleend aan de toetreding van de gemeente tot de activiteit
warmte bij de opdrachthoudende vereniging Inter-energa, onder de opschortende
voorwaarde van goedkeuring van de voorliggende statutenwijziging.
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In het kader van punt a. wordt beheersoverdracht verricht met het oog op de
ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van
al dan niet zelf geproduceerde warmte op haar grondgebied in het kader van de
doelomschrijving van de opdrachthoudende vereniging Inter-energa, deze
beheersoverdracht is steeds herroepbaar zonder recht op schade-vergoeding voor
de opdrachthoudende vereniging Inter-energa of haar deelnemers, onverminderd
statutaire bepaalde vergoedingen in geval van overneming van installaties op basis
van de uitoefening van een recht van voorkeur;
Ingevolge de beslissingen genomen in de punten a. en b. wordt de aanleg van het
warmtenet, inclusief de financiering, en de distributie van de warmte tot bij de
verbruikers toevertrouwd aan de opdrachthoudende vereniging Inter-energa die door
middel van haar werkmaatschappij Infrax cvba een beroep zal doen op haar filiaal
Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de te nemen beslissing
van
de
Belgische
Mededingingsautoriteit
inzake
aanmelding
van
Warmte@Vlaanderen, die eigenaar zal zijn van het warmtenet;
Er wordt inbreng gedaan overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de
opdrachthoudende vereniging Inter-energa.
Art. 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de
opdrachthoudende vereniging Inter-energa.

Art. 3

Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter
kennisgeving gebracht aan de Provinviegouverneur.
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21 Ondertekening Burgemeestersconvenant Klimaat en Energie 2030.
Toelichting door de burgemeester.
We proberen, samen met de Provincie,
bijvoorbeeld ifv. zware overstromingen.

ook te anticiperen op klimaatveranderingen,

De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
GELET op het feit dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft
bevestigd dat de klimaatverandering een feit is en dat menselijke activiteiten het klimaat op
aarde blijven beïnvloeden;
OVERWEGENDE dat volgens de bevindingen van het IPCC beperking van en aanpassing aan
klimaatverandering elkaar aanvullende benaderingen zijn ter vermindering van de risico’s van
de gevolgen van klimaatverandering in verschillende tijdschalen;
GELET op het feit dat nationale regeringen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde
Naties
inzake klimaatverandering (UNFCC) een gemeenschappelijke doelstelling zijn overeengekomen
om de gemiddelde opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden ten opzichte van de
pre-industriële niveaus;
GELET op het feit dat nationale regeringen, inclusief België, in het kader van de Rio+20Conferentie van de Verenigde Naties een reeks duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn
overeengekomen. Deze vereisen onder meer dat de internationale gemeenschap "de toegang
tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen verzekert" (SDG7),
dat "steden en woonplaatsen inclusiever, veiliger, veerkrachtiger en duurzamer worden
gemaakt" (SDG11) en dat "dringend actie wordt ondernomen om klimaatverandering en de
gevolgen daarvan te bestrijden" (SDG13);
OVERWEGENDE dat het initiatief Duurzame energie voor iedereen in 2011 door de secretarisgeneraal van de VN is gelanceerd en erop gericht is de volgende drie onderling verbonden
doelstellingen te bereiken tegen 2030: "universele toegang tot moderne energiediensten voor
iedereen", "verdubbeling van de verbetering van de energie-efficiëntie" en "verdubbeling van
het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix";
GELET op het feit dat de EU in oktober 2014 het Klimaat- en Energiebeleidskader 2030
heeft aangenomen, waarin nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen zijn vastgesteld: interne
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40 %, ten minste 27 % van
de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare energiebronnen en een energiebesparing van
ten minste 27 %;
GELET op het feit dat de Europese Commissie in 2011 de "Routekaart naar een concurrerende

Vergadering Gemeenteraad // Maandag 6 november 2017 // Pagina 38 van 45

koolstofarme economie in 2050" heeft aangenomen die tot doel heeft tegen 2050 de uitstoot
van
broeikasgassen in de EU met 80-95 % te verminderen ten opzichte van 1990 – dit initiatief
is tevens door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie toegejuicht.
OVERWEGENDE dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is
toegedaan dat lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat
multilevel governance een effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen
klimaatverandering te vergroten;
OVERWEGENDE dat wij ons ervan bewust zijn dat de lokale en regionale overheden, samen
met de nationale overheden, de verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de
opwarming van de aarde en zich dan ook actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de
andere partijen doen;
OVERWEGENDE dat steden en gemeenten direct en indirect (via de door de burgers gebruikte
producten en diensten) verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de
broeikasgasemissies als gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke
activiteiten;
OVERWEGENDE dat veel van de maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter
bevordering van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering
onder de bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder de politieke steun van de
lokale overheden niet zouden kunnen worden uitgevoerd;
OVERWEGENDE dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen
kan realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een
bijdrage leveren;
OVERWEGENDE dat de lokale en regionale overheden de belangrijkste drijfveren voor de
energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering zijn op het bestuursniveau dat het
dichtst bij de burgers staat;
OVERWEGENDE dat lokale en regionale overheden een sleutelpositie innemen om de
kwetsbaarheid van hun grondgebied voor de verschillende gevolgen van klimaatverandering te
beperken;
OVERWEGENDE dat effectieve maatregelen op lokaal niveau de EU-lidstaten beter in staat
stellen hun verplichtingen op het vlak van de vermindering van broeikasgasemissies na te
komen;
OVERWEGENDE dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies
helpen verminderen door het opzetten van energie-efficiëntieprogramma’s, incl. programma
’s op het vlak van duurzame mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik van duurzame
energie;
OVERWEGENDE dat de Europese Commissie in 2008 het Burgemeestersconvenant in het leven
heeft geroepen om lokale overheden te betrekken en te ondersteunen bij de uitvoering van
maatregelen met het oog op de beperking van klimaatverandering;
OVERWEGENDE dat het Burgemeestersconvenant sinds zijn oprichting wordt erkend als een
essentieel EU-instrument, met name voor zijn rol in de strategie voor de energie-unie (Europese
Commissie, 2015) en de Europese strategie voor energiezekerheid (Europese Commissie, 2014)
om de energietransitie te versnellen en de zekerheid van de energievoorziening te verbeteren;
OVERWEGENDE dat de Europese Commissie in 2014, als essentiële maatregel van de EUstrategie voor aanpassing aan de klimaatverandering (Europese Commissie, 2013), het "Mayors
Adapt"-initiatief in het leven heeft geroepen om lokale overheden te betrekken en te
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ondersteunen bij de
klimaatverandering;

uitvoering
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OVERWEGENDE dat de Europese Commissie een nieuw, geïntegreerd Burgemeestersconvenant
voor Klimaat en Energie lanceerde in 2015. Dit Convenant houdt rekening met de Europese
klimaatdoelstellingen voor 2030 en verenigt beperking van en aanpassing aan – beide pijlers
van de strijd tegen klimaatverandering- in 1 overkoepelend initiatief;
OVERWEGENDE dat de provincie Limburg de ambitie heeft klimaatneutraal te worden tegen
2050;
GELET op de vraag van de provincie Limburg om mee te werken aan het realiseren van deze
doelstelling;
GELET op het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2011 waarin de gemeenteraad
besliste om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant voor Energie;
GELET op het besluit van de gemeenteraad van 31 maart 2014 waarin de gemeenteraad het
gemeentelijk klimaatplan 2011-2020 goedkeurde;
OVERWEGENDE dat het Burgemeestersconvenant voor Energie ten einde loopt in 2020;
OVERWEGENDE dat het nieuwe, geïntegreerd Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie
doelstellingen bevat rond beperking van klimaatverandering na 2020 en doelstellingen rond
aanpassing aan klimaatverandering;
GELET op het feit dat provincie Limburg zijn engagement als ‘Covenant Coordinator’ in het
kader van het vernieuwde Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie bevestigde op 9
maart 2017, en dus ondersteuning zal bieden aan de steden en gemeenten;
GELET op de ondersteuning die de provincie Limburg, Infrax, Dubolimburg en BBL en partners
aan de steden en gemeenten bieden in het kader van ‘Limburg gaat klimaatneutraal’ zowel
voor de opmaak van het actieplan met maatregelen voor de beperking van en maatregelen
voor de aanpassing aan klimaatverandering (inclusief een emissieberekening en risico-en
kwetsbaarheidsanalyse) als voor de uitvoering en de voortgangsrapporteringen.
Na stemming met unanimiteit van ja-stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant voor
Klimaat en Energie (‘Covenant Of Mayors for Climate and Energy)’ en neemt kennis
van bijhorende engagementen.

Artikel 2:

De stad Bree zal samenwerken met de Provincie Limburg aan een klimaatneutraal
en veerkrachtig Limburg.

Artikel 3:

De stad Bree zal, ook gelet op haar Klimaatplan 2012-2020, ernaar streven om
de volgende engagementen en acties na te komen:
 de CO2-uitstoot (en eventueel van andere broeikasgassen)op ons grondgebied
tegen 2030 met ten mínste 40% terugdringen, met name door een betere
energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
 onze veerkracht verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van
klimaatverandering;
 een emissieberekening en een risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren als
uitgangspunt voor de tenuitvoerlegging van het actieplan;
 het actieplan voor duurzame energie en klimaat binnen twee jaar na de formele
ondertekening van het Burgemeestersconvenant indienen;
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 na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een
voortgangsrapport indienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden, en,
indien nodig, het actieplan bijsturen aan de hand van dit rapport
 onze visie, resultaten, ervaringen en kennis delen met andere lokale en
regionale overheden binnen de EU en daarbuiten door directe samenwerking
en uitwisseling onder gelijken, met name in de context van het mondiale
Burgemeestersconvenant;
Artikel 4:

De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het intekenformulier van
‘Covenant Of Mayors’ te ondertekenen.

Artikel 5:

Een vertegenwoordiger van de stad Bree zal aanwezig zijn op het plechtige
gezamenlijke ondertekeningsmoment op 13 maart 2018 om 8.30 u.

Artikel 6:

Een afschrift van dit besluit en het ondertekeningsformulier worden bezorgd aan
de provincie Limburg, directie Omgeving, Dienst Milieu en Natuur, Universiteitslaan
1, 3500 Hasselt. De provincie bezorgt de toetredingsformulieren gebundeld aan
Europa na dit ondertekeningsmoment.

Artikel 7:

Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur.

22 Goedkeuring informatieveiligheidsplan en de aanpassingen van de
bestaande “bijlage V: Gebruik communicatiemiddelen” van het
arbeidsreglement.
Toelichting door de burgemeester.
Schepen Rik Hertogs merkt op (art. 98 van het gemeentedecreet) dat ook deze aangelegenheid
voorafgaandelijk in het managementteam besproken had mogen worden.
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,
het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het Decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn waarbij de lokale besturen
de mogelijkheid wordt geboden om de bestaande bevoegdheidsverdeling inzake personeel te
herzien;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 28 december 2016;
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Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer (e-gov decreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 betreffende de
veiligheidsconsulenten;
Gelet op het besluit van de Algemene Vergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg van 11
mei 2010 houdende de oprichting van de nieuwe dienst Informatieveiligheid ter ondersteuning
van Welzijnsregio, de participerende OCMW’s en desgevallend de gemeentebesturen;
Gelet op het besluit van de OCMW-Raad van Bree dd. 30 oktober 2017 betreffende de
goedkeuring van het Informatieveiligheidsplan, hetgeen opgesteld is ism de cel
informatieveiligheid; dat dit per kwartaal wordt geëvalueerd, bijgestuurd waar nodig en getest;
Gelet op het primaire belang om belangrijke informatie te beschermen tegen een brede
waaier van bedreigingen om de continuïteit en de goede werking van het gemeente- en
OCMW-bestuur te verzekeren;
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting;
Na erover beraadslaagd te hebben;
met unanimiteit van ja-stemmen;
BESLUIT:
Art. 1.

De volgende aanpassingen aan de “bijlage V: Gebruik communicatiemiddelen” van
het arbeidsreglement worden goedgekeurd: “2: Policy voor het e-mailgebruik”, “3:
policy internetgebruik”, “4: policy wachtwoordgebruik”, “5: procedure controle op
internet- en emailgebruik”, “6: Beleid voor informatieveiligheid”. De gewijzigde
bijlage V van het arbeidsreglement wordt aan dit raadsbesluit gehecht.

Art. 2.

Het informatieveiligheidsplan wordt goedgekeurd. Ook de kwartaal herziening en
evaluatie ervan wordt mee opgenomen in de goedkeuring.

Art. 3.

De documenten worden op een toegankelijke plaats ter beschikking gesteld van
alle medewerkers van het bestuur op wie zij van toepassing zijn.

Art. 4.

Het college van burgemeester en schepenen en de secretaris worden belast met
de begeleiding en uitvoering van de maatregelen beschreven in deze documenten.

Art. 5.

Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur.

23 Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale
Pensioendienst – Gemeenschappelijke Sociale Dienst.
Toelichting door de burgemeester.
De gemeenteraad:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
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Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,
het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het Decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn waarbij de lokale besturen
de mogelijkheid wordt geboden om de bestaande bevoegdheidsverdeling inzake personeel te
herzien;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 28 december 2016;
Gezien de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de
federale pensioendienst (FPD);
Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse
Aangelegenheden
betreffende
de
verplichte
toekenning
van
een
hospitalisatieverzekering aan het personeel van de lokale besturen;
Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van
de Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001;
Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten,
een offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten heeft georganiseerd;
Gelet op het protocol van akkoord van het overlegcomité dd. 18/10/2017;
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting;
Na erover beraadslaagd te hebben;
Unanimiteit van ja-stemmen;
Besluit
Art. 1

De stad Bree zal toetreden tot de collectieve verzekering “verzorgingskosten bij
hospitalisatie of ernstige ziekte” die de FDP heeft afgesloten met AG Insurance.
De toetreding zal ingaan op 01/01/2018.

Art. 2

Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de
uitgebreide formule voor
 alle statutaire personeelsleden
 alle contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur
 alle contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van
bepaalde duur van minimum één jaar
De gepensioneerden en gezinsleden van de hoofdverzekerden mogen eveneens
aansluiten bij deze verzekeringen onder de voorwaarden voorzien in de polis.
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Art. 3

De vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten
bestuur de verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen, van het lastenboekFPD/S300/2017/03, in acht te nemen.
Een exemplaar van dit raadsbesluit

Art. 4.

wordt aan de FPD overgemaakt.

Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur.

24 Toegevoegde punten namens de fractie Verjonging.
1.

We vragen een overzicht van de lopende procedures en de reeds gedane betalingen in
het kader van advocatenkosten.
Antwoord: Uit de boekhouding blijkt dat er erelonen werden betaald voor 5 dossiers in
2016 en voor 10 dossiers in 2017. In 2016 was dit voor ongeveer 31.000€, in 2017 tot
op heden bijna 15.000€. Aangezien deze dossiers niet zijn afgerond, zullen we navragen
aan de juridische dienst van de Provincie welke informatie wij hierover mogen vrijgeven.
Sommige dossiers (vb. betwisting van een arbeidsongeval) lopen ook via onze
verzekeringspolissen.

2.

We stellen vast dat er problemen zijn met de ftp-server .
gegeven?

Welke oplossing wordt er

Antwoord: Onlangs werd ons ganse ICT-systeem vernieuwd. Dit brengt wat
startproblemen met zich mee. Inzagerecht voor raadsleden moet verzekerd blijven.
Wellicht gaan we toekomstig hiervoor wel veiliger moeten werken, en niet meer via een
FTP-server.
3.

Opnieuw stand van zaken van de werking van de camera’s op het Stift.
De burgemeester heeft navraag bij de stadsdiensten en bij de politie gedaan, deze
bewakingscamera's werken zoals het hoort. De beelden zijn raadpleegbaar indien nodig.
Volgens Verjonging zou er en een technisch-elektrisch probleem met de camera’s zijn,
als de elektronische wegpaaltjes naar beneden gaan. Dit wordt nagekeken.

4.

Het Vlaams basistarief van de onroerende voorheffing zal stijgen van 2,5 % naar
3,97%. Heeft het stadsbestuur de voorgenomen omzendbrief met begrotingsinstructies
van de minister van binnenlands bestuur al ontvangen? Zo ja, is het bestuur van plan
haar aanbeveling te volgen?
Antwoord: De Omzendbrief is ons bekend, de aanbevelingen zullen worden gevolgd.

5.

Financiële ondersteuning van de Breese muziekschool. Rechtzetting van het
oorspronkelijk afgesproken scenario. We willen dit punt ter stemming voorleggen.
Raadslid Lode Tijskens (Verjonging) doet een betoog over het blijvend succes van de
jeugdmuziekschool, met hun 228 uren lestijd, met hun klas voor verstandelijk beperkte
kinderen, met hun samenwerkingen met harmonieën, … Het is duidelijk dat er ook een
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vraag is voor dit soort muzikaal onderwijs-aanbod. Er werd met dit stadsbestuur en met
de Muziekschool een afbouwscenario vastgelegd wat werkingstoelagen van de stad betreft:
2015: 25.000€, 2016: 20.000€, 2017: 15.000€, 2018: 10.000€, 2019: 5.000€. Dit scenario
is door de stad stilgelegd tot 0€. Wij vragen om voor 2017 en verder deze afgesproken
subsidies terug goed te keuren.
Schepen Jo Vandersteegen (CD&V) merkt op dat dit niet in het goedgekeurde budget
2017 is opgenomen. In functie van de budgetbespreking 2018 zal er een onderhoud met
de Muziekschool, maar ook met de vzw. Make Music, gepland worden.
De burgemeester voegt eraan toe dat de Muziekschool de afspraken zelf geschonden
heeft. Er waren hierover ook afspraken gemaakt in functie van het muzikaal
onderwijsaanbod van Make Music, de Muziekschool heeft zich daar niet aan gehouden.
We zullen een nieuw overleg plannen, samen met de ambtenaren van de stad.
Raadslid Lode Tijskens stelt voor om dan de toen voorziene toelage voor 2017 (15.000€)
samen te voegen met die, die voorzien was in 2018 (10.000€) dus tot 25.000€.
Schepen Hertogs vindt dat men hier twee zaken moet bekijken. Enerzijds het afgesproken
financiële afbouwscenario, anderzijds het aanbod van de Jeugdmuziekschool en het feit
dat ze jarenlang aan de navelstreng van de stad hebben gehangen, die mogen we niet
zomaar doorknippen.
Raadslid Jos Drijkoningen vindt ook dat een vereniging die 228u lestijden in Bree voorziet,
hiervoor op subsidies van de stad moet kunnen rekenen.
Schepen Mario Knippenberg (BROS) pleit ervoor om een breder overleg te houden, ook
met andere verenigingen die iets voor de Breese gemeenschap betekenen, en dus deze
zaak even af te wachten. Hij vindt het niet kunnen dat de ene vereniging die wel haar
weg naar een gemeenteraadslid heeft gevonden wel voorgedragen wordt voor subsidiëring,
en dat er in het voorliggende agendapunt geen subsidies worden gevraagd voor andere
verenigingen die een soortgelijke werking hebben, maar geen raadslid hebben benaderd.
Waardoor het voorliggende voorstel impliceert dat subsidiëring van de ene, tot gevolg
heeft dat de andere niks krijgt. Hij pleit voor het komen tot komen tot een reglement
van gelijkheid in subsidiëring, waar alle soortgelijke verenigingen beroep op kunnen doen.
De fracties Verjonging en Vlaams Belang-Leefbaar Bree vragen de stemming.
De voorzitter merkt op dat dit dan een onuitvoerbaar besluit zou zijn, aangezien de
toelagen niet in het goedgekeurde budget zijn voorzien. Raadslid Jos Drijkoningen merkt
op dat een goedgekeurd gemeenteraadsbesluit altijd uitvoerbaar is.
Stemming:
Goedkeuring met 13 stemmen voor (Verjonging (10), Vlaams Belang-Leefbaar Bree (2),
BROS (1: Rik Hertogs) en 12 stemmen tegen (BROS(6), CD&V(6).

Einde van de vergadering om 20.50u.
Volgende gemeenteraad: 4 december om 19.30u.

Namens de gemeenteraad
Stefan Goclon
Stadssecretaris

Stefan Daniels
voorzitter

Vergadering Gemeenteraad // Maandag 6 november 2017 // Pagina 45 van 45

