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VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
 
 

Maandag 5 februari 2018 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 14 december 2017. 

2. Verkoop van oude Watertoren op de Boneput – principiële goedkeuring. 

3. Werkingsverslag 2017 centrummanager – toelichting gemeenteraad. 

4. Aanpassing meerjarenplan 2017-2020 OCMW – ter kennisgeving. 

5. Budgetwijziging 2017 OCMW – ter kennisgeving. 

6. Budget 2018 OCMW – ter kennisgeving. 

7. Aanpassing meerjarenplan 2014 – 2020 AGB – ter kennisgeving. 

8. Budgetwijziging 2017 AGB – ter kennisgeving. 

9. Budget 2018 AGB – ter kennisgeving. 

10. Prijssubsidiecoëfficiënt 2018 – goedkeuring. 

11. Investeringstoelage aan KSA FH Bree – goedkeuring. 

12. Aanpassing leden van managementteam, 2 nieuwe leden - goedkeuring. 

13. Goedkeuring aansluiting bij de Statiegeldalliantie. 

14. Beslissing tot afwijkingen van de Vlaamse activiteitenlijst van VDAB in kader van      
wijk-werken. 

15. Engagementsverklaring bij de aanvraag van de eerstelijnszone Noord-Limburg. 

16. Belasting op administratieve stukken – aanpassing. 

17. Overheidsopdrachten: 

A. Goedkeuring lastvoorwaarden / gunningswijze: 
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a) Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2018. 

b) Nieuwe website Stad Bree. 

18. Samenwerkingsovereenkomst met Infrax ivm Bremstraat – Barrierstraat – goedkeuring. 

19. Principiële beslissing tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 19 te Gerdingen, 
deel van Genatteweg. 

20. Herinnering deontologische code mandatarissen. 

 

 Raadslid Kathleen Reekmans vervoegt de vergadering tijdens de behandeling van agendapunt 
3. 
 
De voorzitter gaat over tot de dagorde. 
 
Er zijn toegevoegde punten van de fractie Verjonging. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 14 december 2017. 
 
Het verslag van de gemeenteraad van 14 december 2017 wordt met eenparigheid van stemmen 
goedgekeurd. Raadslid Edith Vanaken (Verjonging) merkt wel een paar foutjes op, die worden 
verbeterd in dit verslag. 
 
 
 
 

2 Verkoop van oude Watertoren op de Boneput – principiële goedkeuring. 
 
Toelichting door burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). 
 
Er is vanuit verschillende hoeken interesse in de oude watertoren aan de Boneput. Aangezien 
hij geen enkele functie meer heeft als watertoren en momenteel leeg staat, wordt een principiële 
goedkeuring gevraagd om over te gaan tot het te koop stellen van deze toren. 
 
Op een vraag van raadslid Bart Vanderhoydonk (Verjonging) wordt geantwoord dat er mogelijk 
een kleine woning in gebouwd kan worden, samen met een ruimte voor kleine tentoonstellingen 
en zo meer. De nieuwe bestemming staat nog niet vast. We gaan via een openbare verkoop 
een koper zoeken. 
 
Raadslid Jos Drykoningen (Vlaams belang-Leefbaar Bree) kreeg meldingen van loszittende 
stenen, die naar beneden vallen (nvdr.: de secretaris geeft deze bezorgdheid door aan de 
technische dienst). 
 
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 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; 
 
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 gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen 
bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; 
 
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, 
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op het feit dat de oude watertoren gelegen te stadspark De Boneput sinds een vijftiental 
jaren eigendom is van de stad Bree, toenmalig aangekocht van de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (nu De Watergroep); 
 
Gezien deze toren geen specifieke bestemming meer heeft, leeg staat en aan renovatie toe is, 
waar het stadsbestuur geen directe interesse voor heeft; 
 
Gelet op de interesse van privé personen of ondernemingen tot aankoop van deze watertoren; 
 
Gelet op de recente opwaardering van deze site met de heraanleg van het park/speeltuin, 
nieuwbouwprojecten in de zorgsfeer, rondom de watertoren, de watertoren is tevens als 
‘historische’ baken in dit stadspark te behouden maar is zeker ook aan een opfrisoperatie toe; 
  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1 Principieel akkoord te gaan met de verkoopstelling van de oude watertoren gelegen 

in stadspark De Boneput. 
 
Artikel 2 Aan het College wordt opdracht gegeven om het dossier ter definitieve verkoop 

voor te bereiden. 
 
Artikel 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 Provinciegouverneur. 

 
 
 
 

3 Werkingsverslag 2017 centrummanager – toelichting gemeenteraad. 
 
Bij de aanstelling van de centrummanager werd beslist dat zij jaarlijks een werkingsverslag zal 
uitbrengen aan de gemeenteraad. 
 
Centrummanager Patsy Kerkhofs geeft een uitleg over de werking en planning van het 
centrummanagement, van de communicatiedienst en van de centrale balie. Daarna volgt een 
vraag en antwoordsessie. Er is een gedeelde bezorgdheid over grote handelszaken in de 
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periferie, en de structurele leegstand in handelscentra, waar ook Bree mee te maken heeft. 
Toch vindt de centrummanager dat Bree veel te bieden heeft, ook in de sfeer van kleine 
speciaalzaken, boetieks, … De nieuwe middenstand-stuurgroep werkt ook zeer enthousiast. Er 
wordt verder ook gepraat over de nieuwe aanpak bij sommige evenementen, waar de privé-
sector owv. creativiteit en ervaring nu meer mee betrokken wordt. Op zich hoeft een evenement 
voor de stad inderdaad niet rendabel te zijn, maar het geheel van het plaatje moet wel 
kloppen. De stad ondersteunt initiatieven/evenementen altijd met inzet van personeel en 
logistiek. Een leegstandheffing is nog niet aan de orde. Onze middenstanders kunnen best wel 
nog meer ondernemers-minded gaan zijn om het verschil te maken.  
Er wordt ook een overzicht gegeven van de stappen in de ontwikkeling van de nieuwe website, 
waarvan de raming (25.000€) vandaag ook ter goedkeuring wordt voorgelegd, daarna kunnen 
offertes opgevraagd worden. De website zal, in het verlengde van de stadsApp, een e-loket 
functie krijgen. Het is de bedoeling dat onze inwoners van thuis uit dan nog meer 
overheidsdocumenten kunnen opvragen. 
De raadsleden feliciteren de centrummanager voor het gedane werk en voor deze duidelijke 
toelichting. 
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Patsy Kerkhofs 

Takenpakket 2017 

Diensthoofd Centrale Balie Centrummanager Communicatieambtenaar 

reorganisatie -> optimalisatie centrale balie (70%) werfvergaderingen m.b.t. herinrichting verdere uitbouw whatsapp bpn (dekking grondgebied) 

verdere afwerking processen (draaiboek) minder hinder-coördinatie voorbereiding en lancering nieuw logo/huisstijl 

overlegmomenten/coaching/evaluaties (uit 

comfortzone) 
infosessies (wegenwerken/enquête/app) opvolging huisstijl 

maandelijks teamoverleg afspraken met bewoners voorbereiding en lancering Klets! 

toeristische infovergaderingen/stuurgroepen/raden praktische uitwerking (veel)gestelde vragen maandelijkse opvolging/uitvoering content planning 

intergemeentelijke overlegmomenten (toerisme) individuele overlegmomenten middenstand D5: optimalisatie van noodplanning (ongoing) 

opstart 'landelijk Limburg' individuele overlegmomenten logies voorbereiding www.bree.be 

integratie collega-diensten (optimalere samenwerking) individuele overlegmomenten attracties       

organisatie evenementen focus economische aspect (cfr. opleiding)  17/1 inhoud lastenboek  

opmaak brochures (nieuw in 2018) overlegmomenten collega-steden (samenwerking)  5/2 gemeenteraad  

marketingplan Mariahof studiedagen (kernversterking/bedrijvige kern)  28/2 deadline offertes  

verdere integratie Q-2-C stuurgroepen/commissies (verkeer/bree centrum/…)  1/3 vergelijking offertes  
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parkeerbeleid/parkeeroverlegorgaan (1 visie) start stuurgroep mobiliteit  2-8/3: top3 -> demo's  

klachten retributiebonnen start animatie en promotie  21/3: gunning  

planning i.f.v. langdurige ziekte 
start algemene werkgroep (samenwerking 

middenstand/stad) 
 26/3: kick-off  

           oktober: basis - Q2 2019: einde  

               

budgetbeheer 
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4 Aanpassing meerjarenplan 2017-2020 OCMW – ter kennisgeving. 
 
Agendapunten 4, 5 en 6 worden samen behandeld. Ze worden louter ter kennisgeving aan de 
raad gebracht. 
 
Na positieve adviezen van het managementteam en het CBS en de goedkeuring in de OCMW-
raad op 18/12/2017 dient de aanpassing van het meerjarenplan 2017-2020 van het OCMW 
ter kennisgeving te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  Het resultaat op kasbasis 
bedraagt € 515.162,00 voor het jaar 2017, €273.140,00 voor 2018, €576.780,00 voor 2019 en 
€ 622.119,00 voor 2020. De autofinancieringsmarge is positief en bedraagt € 45.339,00 in het 
jaar 2020. 
 
. 
 
 

 
 

5 Budgetwijziging 2017 OCMW – ter kennisgeving. 
 
Na positieve adviezen van het managementteam en het CBS en de goedkeuring in de OCMW-
raad op 27/11/2017 dient ook de budgetwijziging 2017 van het OCMW ter kennisgeving te 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
De exploitatie-uitgaven stijgen met € 97.905,00 en de ontvangsten met € 65.000,00. 
De investeringsuitgaven stijgen met € 853.800,00 en de ontvangsten met € 544.340,00. Het 
resultaat van de goedgekeurde jaarrekening werd opgenomen in deze wijziging waardoor het 
gecumuleerd budgettaire resultaat daalt naar € 1.294.740,00 en ingevolge de totale 
budgetwijziging verder daalt naar € 675.829,00. Het resultaat op kasbasis blijft positief, nl. € 
515.162,00. 

 
 
 
 

6 Budget 2018 OCMW – ter kennisgeving. 
 
Na positieve adviezen van het managementteam en het CBS en de goedkeuring in de OCMW-
raad op 18/12/2017 dient ook het budget 2018 van het OCMW ter kennisgeving te worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Het resultaat op kasbasis bedraagt € 273.140,00 en de 
autofinancieringsmarge is € 11.048,00. 
 
 
 
 

7 Aanpassing meerjarenplan 2014 – 2020 AGB – ter kennisgeving. 
 
Agendapunten 7, 8 en 9 worden samen behandeld. Ze worden louter ter kennisgeving aan de 
raad gebracht. 
 
Op 16/01/2018 keurde de Raad van Bestuur van het AGB de aanpassing meerjarenplan 2014 
– 2020 van het AGB goed. Zoals ook voor het OCMW geldt, dient deze budgetwijziging ter 
kennisgeving te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
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 de goedkeuring, op 16 januari 2018, van de aanpassing meerjarenplan 2014-2020 

door de Raad van Bestuur van het AGB; 
 
Overwegende dat de aanpassing meerjarenplan 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. 16 

januari 2018 waarin goedkeuring wordt verleend aan de aanpassing meerjarenplan 
AGB 2014-2020.  

 
 
 

 

 

8 Budgetwijziging 2017 AGB – ter kennisgeving. 
 
Op 16/01/2018 keurde de Raad van Bestuur van het AGB de budgetwijziging 2017 goed. 
Zoals voor de aanpassing meerjarenplan geldt, dient deze budgetwijziging ter kennisgeving te 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
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 goedkeuring, op 16 januari 2018, van de budgetwijziging 2017 door de Raad van 
Bestuur van het AGB; 
 
Overwegende dat de budgetwijziging van het AGB ter kennisgeving dient voorgelegd te 
worden aan de gemeenteraad; 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Raad van Bestuur d.d. 16 
januari 2018 waarin goedkeuring wordt verleend aan de budgetwijziging AGB 2017. 
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9 Budget 2018 AGB – ter kennisgeving. 
 
Op 16/01/2018 keurde de Raad van Bestuur van het AGB het budget 2018 goed. Zoals voor 
de aanpassing meerjarenplan en de budgetwijziging geldt, dient het budget 2018 AGB ter 
kennisgeving te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
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 goedkeuring, op 16 januari 2018, van het budget 2018 door de Raad van Bestuur 
van het AGB; 
 
Overwegende dat het budget van het AGB ter kennisgeving dient voorgelegd te worden aan 
de gemeenteraad; 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Raad van Bestuur d.d. 16 
januari 2018 waarin goedkeuring wordt verleend aan het budget AGB 2018. 
 
 
 

 

10 Prijssubsidiecoëfficiënt 2018 – goedkeuring. 
 
Toelichting door schepen Michel Theunissen (CD&V). 
 
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Stad Bree voor recht op toegang tot de 
door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de 
bezoeker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met een factor 8.48. 
 
Raadslid Lode Tyskens (Verjonging) vindt het vreemd dat het AGB enerzijds werd opgericht om 
BTW te recupereren, anderzijds moeten er (vennootschaps)belastingen door het AGB worden 
betaald. Hadden we die structuur niet veel eerder moeten opzetten om rendabel te zijn? 
De schepen antwoordt dat dit dan aan de vorige bestuursploegen te wijten is. De BTW-
recuperatie op investeringen in het zwembad, de nieuw theaterzaal etc. zijn jaarlijks terugkerend 
en dus heel interessant. Wat belastingen betreft: het klopt dat de belastingdiensten bepaalde 
kosten in de AGB-aangifte hebben verworpen, waardoor er wel exploitatiebelastingen betaald 
moesten 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;  
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing en de beslissing van de Raad van Bestuur van AGB Bree 
van 1 juni 2015 om de doelstelling van het AGB ( artikel 5, tweede lid, d) van de statuten )  
uit te breiden met de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele en sportieve 
activiteiten en de organisatie van intramurale en extramurale culturele en sportieve activiteiten 
om zo de infrastructuur en exploitatie m.b.t. vrije tijd ( sport en cultuur ) te verzelfstandigen 
in het autonoom gemeentebedrijf; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 september 2015 houdende goedkeuring van de 
gemeente-raadsbeslissing van 1 juni 2015 i.v.m. de vermelde statuten wijziging van het 
autonoom gemeentebedrijf ' AGB Bree'; 
 
Gelet op de Beslissing BTW nr. E.T.129.288 van 19 januari 2016 waarin de fiscus het standpunt 
inneemt dat vanaf 2016 enkel met prijssubsidies kan worden gewerkt in het kader van het 
winstoogmerk van het AGB; 
 
Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het Autonoom 
Gemeentebedrijf Bree vanwege de Stad Bree prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het 
recht van toegang tot de sportinfrastructuur en de eigen culturele programmatie te Bree; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing en de beslissing van RvB van AGB van 1 juni 2016 m.b.t. 
de beheerovereenkomst hoofdstuk VI Financiering; tariefbepaling gebeurt door het AGB  voor 
de toegang en het gebruik op zodanige wijze dat de ontvangsten de kosten overtreffen zodat 
de vrijstelling van btw ingevolge artikel 44 §2,3 rn 9° btw-wetboek niet van toepassing is wat 
impliceert dat het AGB haar geraamde kostenstructuur bepaalt; de door het bedrijf na te 
streven omzet wordt bepaald door de kostenstructuur te verhogen met de marge die de 
opbouw van reserves en/of de uitkering van een dividend aan de Stad moet mogelijk maken; 
 
Overwegende dat de waarde van de prijssubsidie toegekend door de stad Bree de prijs 
bedraagt(inclusief btw) die de bezoeker voor recht op toegang tot sport en cultuur betaalt 
vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Dit is een indicatief cijfer en kan in de loop van het 
jaar steeds bijgesteld worden in het kader van een periodieke evaluatie van de 
exploitatieresultaten; 
 
Gelet op het voorstel van prijssubsidiereglement goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen, besproken op het DC/AGB van 24 januari 2018 en ter goedkeuring 
geagendeerd op de gemeenteraad van 5 februari 2018; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Na beraadslaging, goedgekeurd met unanimiteit van ja.-stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
 De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement, vermeld in artikel 2, ten voordele 

van het AGB Bree goed. 
 
Artikel 2. 
 
 Het Autonoom Gemeentebedrijf Bree heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd 

voor het kalenderjaar 2018. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom 
Gemeentebedrijf Bree vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2018 de inkomsten uit 
het verlenen van recht op toegang tot de door het AGB sport- en culturele 
infrastucturen minstens EUR 843.264,68 

 ( 795.532,72 + 6% btw) moeten bedragen om economisch rendabel te zijn. 
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 Om economisch rendabel te zijn wenst het autonoom gemeentebedrijf Bree vanaf 

01/01/2018 
 de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot sporthal 

te vermenigvuldigen met een factor 9,48. 
 
 De Stad Bree erkent dat het autonoom gemeentebedrijf Bree, op basis van deze 

ramingen, de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang 
tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur moet vermenigvuldigen met 
een factor 9.48 om economisch rendabel te zijn. 

 
 Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de door het AGB 

geëxploiteerde sportinfrastructuur wenst de Stad Bree dat er tijdens het kalenderjaar 
2018 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers van 
de sportinfrastructuur. De Stad Bree wenst immers de toegangsgelden te beperken 
opdat de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur toegankelijk zou zijn voor 
iedereen. De Stad Bree verbindt er zich toe om voor de periode vanaf heden tot 
en met 31 december 2018 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels 
de toekenning van prijssubsidies.  

 
 De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Stad Bree voor recht op toegang 

tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur bedraagt de prijs (inclusief 
6% btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met een 
factor 8.48.  

 
 De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd 

worden in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Bree. In de mate er een prijssubsidieaanpassing 
noodzakelijk is zal de Gemeente Bree deze steeds documenteren.  

 
 Het Autonoom Gemeentebedrijf Bree moet op de 5de werkdag van elk kwartaal de 

Stad Bree een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op 
toegang is verleend tijdens het voorbije kwartaal tot de door het AGB geëxploiteerde 
sportinfrastructuur. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen 
prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren 
middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom Gemeentebedrijf Bree 
uitreikt aan de Stad Bree. De Stad Bree dient deze debet nota te betalen aan het 
Autonoom Gemeentebedrijf Bree binnen de 5 werkdagen na ontvangst. 

 
 Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2019 zal worden onderhandeld tussen 

de Stad Bree en het Autonoom Gemeentebedrijf Bree vóór 31 januari 2019. 

 
 
 
 

11 Investeringstoelage aan KSA FH Bree – goedkeuring. 
 
Toelichting door schepen Mario Knippenberg (B.R.O.S.). 
 
In het budget 2017 werd een investeringstoelage ingeschreven voor KSA FH Bree voor een 
bedrag van € 19 000,00. De vereniging moet het gebruik van deze tussenkomst rechtvaardigen 
met de nodige verantwoordingsstukken. 
 
Raadslid Edith Vanaken vraagt of de KSA daar kan blijven, moest de school op termijn 
verhuizen. Het antwoord is ja, dit gebouw en grond is eigendom van de KSA zelf. 
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Raadslid Jos Drykoningen vraagt hoe men tot het bedrag van 19.000€ komt? Is dat bv. op 
basis van het ledenaantal? 
 
De schepen antwoordt dat dit op basis van offertes is vastgesteld, de KSA wil nieuwe sanitaire 
units etc. bouwen. De structurele subsidies voor de renovatie van jeugdlokalen bestaan niet 
meer, de meeste Breese jeugdlokalen zijn goed in orde gebracht. Investeringen zoals deze 
worden dan per geval bekeken. 
 
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 budget 2017 een investeringtoelage werd ingeschreven voor KSA FH 
Bree voor een bedrag van 19 000,00 euro op artikel 2017/6640000/DOM5/0750, 
ramingsnummer 2017160227. 
 
Overwegende dat KSA FH Bree verbouwingswerken uitvoert aan hun lokaal om de werking te 
verbeteren en de veiligheid te verhogen. 
 
Overwegende dat het zinvol is om hiervoor een tussenkomst toe te kennen. 
 
Na beraadslaging de goedkeuring met unanimiteit van ja-stemmen 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1   Navolgende subsidie toe te kennen voor het dienstjaar 2017 met de kredieten 

voorzien in het goedgekeurde budget 2017. 
 
Artikel 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. De vereniging moet het gebruik van de tussenkomst rechtvaardigen 
met de nodige verantwoordingsstukken. 

 
Artikel 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 Provinciegouverneur. 

 

  
 

12 Aanpassing leden van managementteam, 2 nieuwe leden - goedkeuring. 
 
Toelichting door de burgemeester Liesbeth Van der Auwera. 
 
Op voorstel van de stadssecretaris, tevens zoals decretaal bepaald, de voorzitter van het 
MAT, worden de stadsjurist en het diensthoofd centrale balie/informatiedienst toegevoegd 
aan het managementteam. 
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Raadslid Lode Tyskens vraagt hoeveel leden het MAT dan gaat tellen, is dat niet teveel? 
De secretaris, voorzitter van het MAT, antwoordt dat het er dan een 11-tal zijn. 
 
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 besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013, gewijzigd bij raadsbesluit 
van 2 februari 2015 en 28 december 2016 tot vaststelling van de leden van het 
managementteam; 
 
Overwegende dat het wenselijk is om deze lijst te actualiseren, aangezien er sindsdien ook 
twee leidinggevende functies zijn bijgekomen met name de stadsjurist en het diensthoofd 
centrale balie/informatiedienst; 
 
Op voorstel van de stadssecretaris, tevens zoals decretaal wordt bepaald, de voorzitter 
van het MAT; 
 
Na beraadslaging de goedkeuring met unanimiteit van ja-stemmen; 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1:  De stadsjurist Marjolein Schelmans en het diensthoofd centrale 

balie/informatiedienst Patsy Kerkofs worden als lid toegevoegd aan het 
managementteam; 

 
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. 

 
 
 
 

13 Goedkeuring aansluiting bij de Statiegeldalliantie. 
 
Toelichting door schepen Rik Hertogs. 
 
Limburg.net trad bij beslissing van de raad van Bestuur d.d. 22 november 2017 toe tot De 
Statiegeldalliantie.  Zwerfvuil is een problematiek die alle steden en gemeenten in Vlaanderen 
treft, tast het straatbeeld aan en gaat gepaard met extra opruimkosten. Het zijn immers de 
lokale overheden die het grootste deel van het openbaar domein proper houden en bijgevolg 
ook de grootste kost van het opruimen van zwerfvuil dragen.  
Het zwerfvuil bestaat voor een groot deel (+/- 40%) uit drankverpakkingen van blikjes en PET-
flessen, ondanks het feit dat er al jarenlang sensibiliserings- en opruimacties gevoerd worden. 
Statiegeld zou ervoor zou zorgen dat het merendeel van deze verpakkingen terug ingeleverd 
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wordt en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt. Daarom treedt de stad/gemeente toe tot de 
statiegeldalliantie. Het betreft een symbolische deelname die geen financiële gevolgen heeft.  
 
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 beleidsnota Omgeving 2014-2019 ingediend door Vlaams minister van omgeving, 
natuur en landbouw waarin is opgenomen: “Ik maak afspraken met de lokale besturen voor de 
bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten. Samen met de minister, bevoegd voor mobiliteit, werk 
ik een aanpak uit voor specifieke locaties (parkings langs wegen, vermindering van het drijfvuil 
in waterlopen en rivieren en de aanleg van overslagcentra voor afvalafgifte langs waterwegen). 
Ik laat een impactanalyse uitvoeren over statiegeld op (plastic) flessen en blik.“ 
 
Gelet het feit dat de stad Bree deel uitmaakt van de intergemeentelijke samenwerking 
Limburg.net en gelet het unaniem goedgekeurde standpunt van Limburg.net omtrent statiegeld 
en gelet haar campagne www.yeswecan.be.  
 
Gelet de toetreding van Limburg.net bij De Statiegeldalliantie bij beslissing van de raad van 
Bestuur d.d. 22 november 2017. 
 
Overwegende dat zwerfvuil een problematiek is die alle steden en gemeenten in Vlaanderen 
treft. Gelet dit het straatbeeld aantast en de extra kosten die met de opruiming gepaard gaan. 
Het zijn immers de lokale overheden die het grootste deel van het openbaar domein proper 
houden en bijgevolg ook de grootste kost van het opruimen van zwerfvuil dragen.   
 
Overwegende dat het zwerfvuil voor een groot deel (+/- 40%) uit drankverpakkingen van blikjes 
en PET-flessen bestaat, ondanks het feit dat er al jarenlang sensibiliserings- en opruimacties 
gevoerd worden.   
 
Overwegende dat statiegeld ervoor zou zorgen dat het merendeel van deze verpakkingen terug 
ingeleverd wordt en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt. Lege blikjes en PET-flessen krijgen 
opnieuw een ‘waarde’ via een statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen 
weggegooid worden.  
 
Overwegende dat het lege verpakkingsafval in de natuur momenteel leidt tot ernstige verstoring 
van de flora en fauna.  
 
Overwegende dat dit zwerfafval ook terecht komt op akkers en weiden en op deze manier in 
de voedselketen of voedselgewassen van landbouwdieren kan belanden; dat dit extra kosten 
en schade tot gevolg heeft; 
 
Overwegende dat het statiegeldsysteem in andere landen zoals Zweden, Duitsland, Nederland, 
Denemarken en Finland goed werkt en er veel betere resultaten zijn inzake vermijden van 
zwerfvuil.  
 
Overwegende dat, net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen, we vaststellen dat ook in 
onze gemeente zwerfvuil een probleem blijft en ondanks vele acties en campagnes van diverse 

http://www.yeswecan.be/
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overheden het fenomeen hardnekkig blijft groeien. Bijgevolg pleiten we voor een structurele 
aanpak. Deze is gericht op het invoeren van statiegeld. 
 
Overwegende dat deze problematiek al meermaals ter sprake is gekomen op de Breese 
Adviesraad voor Leefmilieu; dat hieruit blijkt dat er wel degelijk een draagvlak is voor het 
invoeren van statiegeld onder de bevolking; 
 
Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 januari 2018; 
  
Na stemming met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1: Verzoek aan de Vlaamse regering om in het kader van preventie van zwerfvuil in 

de impactanalyse van het statiegeldsysteem ook de volgende kosten op te nemen: 
de opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen en de kostenbesparing voor 
die lokale besturen indien statiegeld wordt ingevoerd. 

 
Artikel 2: De stad/gemeente treedt toe tot de statiegeldalliantie. Het betreft een symbolische 

deelname die geen financiële gevolgen heeft. 
 
Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse minister van Omgeving, 

natuur en landbouw en Limburg.net. 

  
 

14 Beslissing tot afwijkingen van de Vlaamse activiteitenlijst van VDAB in 

kader van wijk-werken. 
 
Toelichting door schepen Jacques Leten (B.R.O.S.). 
 
Het is aangewezen een afwijking van de Vlaamse activiteitenlijst aan te vragen om de 
continuïteit van de reeds bestaande dienstverlening te vrijwaren in 2018, en dat minstens tot 
er alternatieve oplossingen kunnen voorzien worden. De volledige lijst van activiteiten is 
opgenomen in art. 1 van het besluit. 
 
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 7 juli 2017 betreffende wijk-werken; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken; 
 
Gelet op de goedkeuring van de Raad van Bestuur van VDAB dd.19 oktober 2017 betreffende 
de Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken voor 2018; 
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Gelet op artikel 27 van het decreet betreffende wijk-werken waar de mogelijkheid voor 
gemeenten wordt geboden om, voor hun eigen grondgebied en voor zover dit geen verdringing 
van reguliere arbeid inhoudt of indruist tegen de welzijnswetgeving of eventuele wetgeving die 
verband houdt met bepaalde activiteiten, afwijkingen toe te staan op de Vlaamse activiteitenlijst; 
 
Overwegende dat het aangewezen is een afwijking van de Vlaamse activiteitenlijst aan te vragen 
om de continuïteit van de reeds bestaande dienstverlening te vrijwaren in 2018, minimum tot 
er alternatieve oplossingen kunnen voorzien worden; 
 
Na stemming met unanimiteit van ja-stemmen, 
 

BESLUIT: 

 
Art. 1 Er wordt goedkeuring gegeven aan de afwijking op de Vlaamse activiteitenlijst  van 

wijk-werken voor de volgende activiteiten: 
 -  Ondersteuning bij buitenschoolse kinderopvang voor lokale overheden 
 - Ondersteuning bij buitenschoolse kinderopvang voor vzw’s en andere  
 niet-commerciële organisaties 
 - Schoonmaken voor lokale overheden 
 -  Schoonmaken voor vzw’s en niet-commerciële organisaties 
 - Vervoer van personen voor lokale overheden 
 - Vervoer van personen voor vzw’s en niet-commerciële organisaties 
 - Vervoer van personen voor onderwijsinstellingen 
 -  Administratieve hulp voor vzw’s en niet-commerciële organisaties 
 - Administratieve hulp voor onderwijsinstellingen 
 -  Afsluiten van lokalen, conciërgetaken voor onderwijsinstellingen 
 - Occasioneel onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een 

appartementsgebouw 
 -  Boodschappen doen voor natuurlijke personen 
 - Lichte administratie voor natuurlijke personen 
 -  Oppas van huisdieren 
 
Art. 2 Dit besluit wordt aan VDAB en Welzijnsregio Noord-Limburg meegedeeld.  De 

melding aan VDAB gebeurt elektronisch via  wijkwerken@vdab.be met als onderwerp 
“MELDING AFWIJKING OP ACTIVITEITENLIJST”. 

 
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 Provinciegouverneur. 

 

 
 

15 Engagementsverklaring bij de aanvraag van de eerstelijnszone Noord-

Limburg. 
 
Toelichting door burgemeester Liesbeth Van der Auwera. 
 
De voorbereidende nota 'Een geïntegreerde zorgverlening in de Eerste Lijn, Uitdaging voor 
Noord-Limburg', die door Welzijnsregio Noord-Limburg werd opgemaakt, werd toegevoegd aan 
het aanvraagdossier, maar overeenkomstig de omzendbrief van het Agentschap Zorg & 
Gezondheid van 11 december 2017 dient deze nog bevestigd te worden door een 
raadsbeslissing van het lokale bestuur. 
 
Raadslid Lambert Neyens (Verjonging) merkt op dat dit eigenlijk toch wel vreemd is, gezien we 
in het ziekenhuisverband ZMK regionaal met Maaseik samenwerken. Er wordt geantwoord dat 

mailto:wijkwerken@vdab.be
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dit van een andere orde is, het zorglandschap is wel in beweging. Onze huisartsen stellen dit 
zelf voor, dit bestaat nu ook al. Zij krijgen op termijn een wachtpost in de nieuwbouw van het 
Medisch Centrum Huisartsen, ZMK, ons ziekenhuis, zal daar ook ambulante diensten aanbieden. 
Voor gespecialiseerde tweedelijnszorg zullen de huisartsen/patiënten in Genk (ZOL) terecht 
kunnen.  
Raadslid Jos Drykoningen vindt het belangrijk dat onze mensen de beste medische zorg krijgen, 
waar dat dan ook mag zijn. 
 
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 conceptnota 'Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn' die werd 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 februari 2017; 
 
Gelet op de omzendbrief van het Agentschap Zorg & Gezondheid Vlaanderen op datum van 
17 juli 2017 betreffende de 'Oproep tot de vorming van eerstelijnzones'; 
 
Gelet op de omzendbrief van het Agentschap Zorg & Gezondheid Vlaanderen op datum van 
11 december 2017 betreffende de 'Engagementsverklaring voor de vorming van eerstelijnszones'; 
 
Overwegende de besprekingen over de afbakening van de eerstelijnszone en de 
standpuntbepaling op de vergaderingen van de Raad van Beheer van Welzijnsregio Noord-
Limburg in de loop van 2016 en 2017 en de tussentijdse terugkoppeling met de colleges van 
burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21/06/2017. 
 
Overwegende de voorbereidende nota 'Een geïntegreerde zorgverlening in de Eerste Lijn, 
UItdaging voor Noord-Limburg', die door Welzijnsregio Noord-Limburg werd opgemaakt; 
 
Overwegende de bespreking op het partnermoment van 18 december 2017 met deelname van 
de verschillende partners die bij de vorming van de eerstelijnszone dienen te worden betrokken 
en waarbij unaniem de beslissing werd genomen om een  aanvraagdossier in te dienen voor 
de Eerstelijnszone Noord-Limburg, met als toetredende gemeenten: Lommel, Hamont-Achel, 
Neerpelt, Overpelt, Hechtel-Eksel, Bocholt, Peer, Bree, Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode en 
Opglabbeek). Na het beluisteren van de standpunten van de verschillende partners hebben de 
50 aanwezigen deze beslissing genomen; 
 
Gelet op de formele engagementsverklaring van 22 december 2017 en de bijhorende verklaring 
die door Welzijnsregio Noord-Limburg werd opgemaakt namens de bij Welzijnsregio Noord-
Limburg aangesloten lokale besturen; 
 
Overwegende dat deze engagementsverkaring werd toegevoegd aan het aanvraagdossier, maar 
overeenkomstig de omzendbrief van het Agentschap Zorg & Gezondheid van 11 december 
2017 nog dient bevestigd te worden door een raadsbeslissing van het lokale bestuur; 
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Gelet op het aanvraagdossier dat op 29 december 2017 door VZW Listel werd ingediend bij 
het Agentschap Zorg & Gezondheid, afdeling Woonzorg en Eerste lijn, met het oog op de 
afbakening van de eerstelijnszone Noord-Limburg; 
 
Gelet op de stemming 
 
Na beraadslaging de goedkeuring met unanimiteit van ja-stemmen 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1:  De gemeenteraad neemt kennis van de conceptnota 'Een geïntegreerde 

zorgverlening in de eerste lijn', goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 
februari 2017. 

 
Artikel 2: De raad is akkoord om deel te nemen aan de eerstelijnszone 'Noord-Limburg' met 

als geografische afbakening de gemeenten: Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-
Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Neerpelt, Overpelt en Peer.  

 
Artikel 3: De raad verbindt er zich toe om: 
 een gemeenschappelijke visie uit te werken samen met de verplichte en optionele 

partners in de eerstelijnszone 
 bij te dragen aan een nieuwe organisatiestructuur om op die manier de 

doelstellingen van de eerstelijnsconferentie uit te voeren 
 
Artikel 4: Dit engagement behelst zowel de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van het 

bestuur op vlak van de eerstelijnszorg in het algemeen als de specifieke diensten 
van het bestuur zoals 'Het Huis van het Kind', het lokaal dienstencentrum, het 
dagverzorgingscentrum, het woonzorgcentrum, .... 

 
Artikel 5: LISTEL vzw, A. Rodenbachstraat 29 bus 1 te 3500 Hasselt wordt aangeduid als 

penvoerende organisatie om de aanvraag voor de eerstelijnzone Noord-Limburg in 
te dienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en om als aanspreekpunt te 
fungeren. 

 
Artikel 6: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Listel vzw en aan Welzijnsregio Noord-

Limburg, vereniging van OCMWs, om toegevoegd te worden aan het 
aanvraagdossier. 

 
Artikel 7: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst zoals bedoeld in art. 252 van het 

gemeentedecreet. 

  
 

16 Belasting op administratieve stukken – aanpassing. 
 
Toelichting door schepen Michel Theunissen. 
 
De indirecte belasting – de kostprijs - gevestigd op het afleveren van allerlei administratieve 
stukken zoals het afleveren van rijbewijzen, identiteitskaarten, paspoorten en dies meer, wordt 
vastgelegd voor de dienstjaren 2018 en 2019. 
 
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; 
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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 de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, 

betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen ter zake; 

 

Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente zware 

lasten meebrengt en dat het aangewezen is hiervoor een gematigde belasting in te vorderen; 

 

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; 

 

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 gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen 

bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; 

 

Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, 

betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; 

 

Gelet op het decreet van 28 april 1993, zoals gewijzigd; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging en invordering  en de 

geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen  

 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de 

gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschriften tegen 

een provincie- of gemeentebelasting; 

 

Gelet op de invoering van de elektronische identiteitskaart; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 31 oktober 2006 betreffende het elektronisch 

identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar; 

 

Gelet op het KB van 13 juni 2010 tot wijziging van het KB van 23 maart 1998 betreffende het 

rijbewijs; 

 



Vergadering Gemeenteraad // Maandag 5 februari 2018 // Pagina 20 van 39 

 

Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer d.d. 20 oktober 

2010 met kenmerk OBG-ID1/PC/10/1378 betreffende de invoer van het rijbewijs in 

bankkaartmodel; 

 

Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken d.d. 21 december 

2012 met kenmerk III21/724/R/561/12 betreffende de nieuwe prijs van de 

identiteitsdocumenten die uitgereikt worden aan Belgen en vreemdelingen; 

 

Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken d.d. 26 november 

2013 met kenmerk III/32/5722/13 betreffende de vergoeding ten laste van de gemeenten voor 

het uitreiken van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten 

voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd 

aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij ministrieel besluit 27 maart 2013. 

 

Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dd. 20.09.2017 

met kenmerk C2/OC/COA/08.10.10 betreffende de stopzetting van de afgifte van paspoorten 

en reisdocumenten door de provinciale administraties en deze aanvragen daardoor vanaf 

01.01.2018 door de gemeentebesturen behandeld zullen worden. 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), goedgekeurd door de Vlaamse 

regering op 27 maart 2009, en in werking getreden op 1 september 2009; 

 

Gelet op Titel V van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid (DABM); 

 

Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning dd. 25/04/2014; 

 

Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 

 

BESLUIT 

 

Art. 1 Er wordt vanaf het dienstjaar 2018 tot en met dienstjaar 2019 een indirecte 
belasting gevestigd op het afleveren door het gemeentebestuur van allerlei 
administratieve stukken. 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk wordt 
afgeleverd. Deze verordening is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die 
onderworpen zijn aan de betaling van een bijzonder recht ten voordele van de 
gemeente krachtens een wet, een algemeen of provinciaal reglement of een 
bijzonder gemeentelijk reglement. 

 

Art. 2 Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: 

1°  Voor de elektronische identiteitskaarten in uitvoering van het Koninklijk Bestluit 

van 25 maart 2003: 

  17,00 EUR voor de elektronische identiteitskaarten voor Belgen en kaarten en 

verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen, bedoeld in artikel 1, 

eerste lid. 

 20,00 EUR voor de biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde 

onderdanen van derde landen, bedoeld in artikel 1, eerste lid. 

 7,00 EUR voor het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen 

onder de 12 jaar, bedoeld in artikel 1, tweede lid 

  

Spoedprocedures met levering in de gemeente:  
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80,00 EUR voor een spoedprocedure voor elektronische identiteitskaarten voor 

Belgen, voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en kaarten en 

verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen, bedoeld in artikel 1, 

eerste en tweede lid  

 

120,00 EUR voor een extreme spoedprocedure voor elektronische 

identiteitskaarten voor Belgen, voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en 

kaarten en verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen, bedoeld in 

artikel 1, eerste en tweede lid 

 

Spoedprocedures met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse Zaken 

– Park Atrium – Koloniënstraat 11, 100 Brussel. 

90,00 EUR voor een extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering voor 

elektronische identiteitskaarten voor Belgen en voor Belgische kinderen onder 

de 12 jaar, bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid; 

 

Spoedprocedure met verlaagd tarief: 

 

55 EUR vanaf het tweede elektronisch identiteitsdocument voor Belgische 

kinderen onder de 12 jaar, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van éénzelfde 

gezin die op hetzelfde adres ingeschreven zijn, geldig voor dringende als zéér 

dringende aanvragen. 

 

Bovenstaande bedragen beslaan de belasting inclusief de kostprijs voor de 

aanmaak van de bovenstaande documenten. 

 In alle andere gevallen zoals aanvragen pin- en pukcode wordt de werkelijke 

kost aangerekend; 

 

2° Voor de rijbewijzen, afgeleverd in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 23 

maart 1998 en van de besluiten die dat hebben aangevuld en gewijzigd: 

  24,00 EUR voor voorlopige rijbewijzen 

 24,00 EUR voor duplicaten rijbewijzen 

 24,00 EUR voor eerste aanvragen van rijbewijzen 

 16,00 EUR voor een internationaal rijbewijs. 

 24,00 EUR voor vernieuwingen van rijbewijzen. 

  

Bovenstaande bedragen beslaan de belasting inclusief de kostprijs voor de 

aanmaak van de bovenstaande documenten. 

 

 3°  Voor de paspoorten: 

 11,00 EUR voor elke aanvraag voor een gewoon paspoort van 32 bladzijden 

aangevraagd in normale procedure. 

9,00 EUR voor elke aanvraag van een gewoon paspoort voor een staatloze of 

een vluchteling. 

In alle andere gevallen wordt het bedrag van 5,00 EUR aangerekend. 

 

 4°  Voor de omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen: 

- 5,00 EUR bij het afleveren van de omgevingsvergunning; 

- De verzendkosten van de aangetekende brieven bij openbaar onderzoek van 

de aanvraag omgevingsvergunning. Het bedrag wordt bepaald door de 
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dagprijs van de aangetekende brief vermenigvuldigd met aantal, bepaald 

door art. 6 par. 2 van vermeld K.B. 

- De kosten voor de noodzakelijke aankondigingen in dag- of weekbladen. 

 

5°  Voor de omgevingsvergunningen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting 

of activiteit, al dan niet in combinatie met stedenbouwkundige handelingen: 

-   62,00 EURO bij het afleveren van de omgevingsvergunning; 

- De verzendkosten van de aangetekende brieven bij openbaar onderzoek van 

de aanvraag omgevingsvergunning. Het bedrag wordt bepaald door de 

dagprijs van de aangetekende brief vermenigvuldigd met aantal, bepaald 

door art. 6 par. 2 van vermeld K.B. 

- De kosten voor de noodzakelijke aankondigingen in dag- of weekbladen. 

       

 

6°        a)  Particulieren en privé-instellingen die hierom verzoeken, zullen per 

aanvraag 

voor het maken van een fotokopie, navolgende rechten betalen : 

fotokopie maat quarto : 0,25 EUR per fotokopie; 

groot formaat : 0,40 EUR per fotokopie. 

  Particulieren, privé-instellingen en overheidsinstellingen zullen voor het maken 

van een planafdruk, navolgende rechten betalen : 

a. planafdruk : 10,00 EUR per planafdruk. 

   

7°  Notarissen die om stedenbouwkundige inlichtingen verzoeken, zullen per                

aanvraag een bedrag van 100,00 EUR behandelingskosten betalen.  

 

Art. 3 De belasting wordt ingevorderd bij het afleveren van het document. Het bewijs van 
betaling wordt vastgesteld door het aanbrengen van het stuk van een zegel waarop 
het geïnd bedrag vermeld staat. 

 
Art. 4 Wanneer de gevraagde stukken met de post worden verstuurd, worden de 

verzendingskosten aan de belasting toegevoegd. Die kosten dienen bij de aanvraag 
te worden betaald. Zij zijn eveneens verschuldigd en vooruit betaalbaar wanneer 
artikel 5 van toepassing is. 

 

Art. 5 Worden van de belasting vrijgesteld : 

a. de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de 

administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden 

afgeleverd; 

b. de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen; de behoeftigheid 

wordt door ieder overtuigend bewijsstuk gestaafd; 

c.  de machtigingen aangaande godsdienstige of politieke manifestaties; 

d. de machtigingen aangaande activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp 

uitmaken van een belasting of retributie ten voordele van de gemeente; 

e. de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve 

overheden, alsook aan instellingen van openbaar nut; 

f.  de mededeling van inlichtingen door de politie aan verzekeringsmaatschappijen 

omtrent het gevolg dat gegeven werd in verband met verkeersongevallen op de 

openbare weg; 

g. de getuigschriften van een goed zedelijk gedrag afgegeven door de      

gemeentebesturen om gevoegd te worden bij een aanvraag van een door de 

regering ingestelde eervolle onderscheiding; 
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h. geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de 

NMBS, de NMVB en de openbare autobusdiensten; 

i. afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten bij             

gemeenteraadsverkiezingen; 

j. de al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen, pas afgestudeerden, 

laatstejaarsstudenten, leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs en 

werkzoekende personen van wie het enig inkomen het bestaansminimum is, die 

bescheiden nodig hebben wanneer ze voor een betrekking solliciteren. Wel is 

het zo dat de belanghebbenden zelf het bewijs dienen te leveren dat ze voor 

de vrijstelling in aanmerking komen en dat de bescheiden waarvoor ze de 

belastingvrijstelling vragen, bij het solliciteren nodig zijn. 

 

Art. 6 De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een 
wet, een koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van 
een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen is. Uitzondering wordt 
gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste 
gemeenten ambtshalve toekomen krachtens art. 13 van de wet van 04.07.1956 en 
de K.B. van 20.12.1972 en 12.11.1976. 

 
Art. 7 Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting 

ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. 
 De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het College van 

Burgemeester en Schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het 
dienstjaar.  

 Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering 
belaste ontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. 
Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. 

 
Art. 8 Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. 

Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het onderhavig 
reglement. 

 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, 
worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de 
rijksbelastingen op de inkomsten. 

 

Art. 9 De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar 
indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen zes maanden  
vanaf de verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag 
of vanaf de datum van de inning van de belasting indien dit op een andere wijze 
dan per kohier gebeurde. 

 Het bezwaarschrift  moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van 
burgemeester en schepenen worden ingediend.  Het bezwaarschrift mag eveneens, 
tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van burgemeester en 
schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst. 

 Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingplichtige of zijn 
vertegenwoordiger en vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel 
van de belastingplichtige alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en een 
opgave van de feiten en middelen. 

 Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor 
aanwijst, bericht schriftelijk ontvangst binnen acht dagen na verzending of indiening 
van het bezwaarschrift. 

 De belastingplichtigen  kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, 
zoals dubbele aanslag, rekenfouten enz. zolang de gemeenterekening van het 
dienstjaar waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 
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Art. 10 Het besluit van de gemeenteraad dd. 2 december 2013 betreffende het 
retributiereglement op de aanvragen tot het openen van meldingsplichtige of 
vergunningsplichtige inrichtingen wordt opgeheven en vervangen door dit besluit. 

 
Art. 11 Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 

  
 

17 Overheidsopdrachten: 
 

A. Goedkeuring lastvoorwaarden / gunningswijze: 

 
Toelichting door schepen Rudi Cober (B.R.O.S.). 
 

a. Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2018. 

 
Jaarlijks wordt een lastenboek opgemaakt voor overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke 
herstellingen van gemeentewegen. Goedkeuring wordt gevraagd voor de lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 
 
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 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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke 
herstellingen asfalt 2018” een bestek met nr. 2018/162/TD/KS werd opgesteld door de 
Technische dienst; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 231.384,00 excl. btw of 
€ 279.974,64 incl. 21% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 
procedure; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2018, op budgetcode 2240007/DOM 2/0200 (actie / raming 2018141004). 
 
Na beraadslaging de goedkeuring met unanimiteit van ja-stemmen 
 

BESLUIT 

 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/162/TD/KS en de raming 

voor de opdracht “Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 
2018”, 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 € 231.384,00 
excl. btw of € 279.974,64 incl. 21% btw (€ 48.590,64 Btw medecontractant). 

 
Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
 
Art. 3 De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 

niveau. 
 
Art. 4 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 

budgetcode 2240007/DOM 2/0200 (actie / raming 2018141004). 
 
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. 

 

b. Nieuwe website Stad Bree. 

 

De website is dringend aan opwaardering en vernieuwing toe en er wordt aan de gemeenteraad 

goedkeuring gevraagd voor het lastenboek en gunningswijze aanmaak nieuwe website Stad 

Bree. 

 
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; 
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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 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 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 het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Nieuwe website stad Bree” een bestek met 
nr. 2018/173/TD/ werd opgesteld door Stad Bree; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.247,00 excl. btw of 
€ 24.498,87 incl. 21% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor het gedeelte van de opdracht “ontwikkeling CMS + design” 
voorzien is in het investeringsbudget 2018, op budgetcode 2410000/DOM 1/0119 (actie / 
raming 2018141355) en voor het gedeelte van de opdracht “webhosting en onderhoud” voorzien 
is in het exploitatiebudget 2018 en volgende jaren, op budgetcode 6142800/ DOM 1/0119/01 
(actie / raming 2018141339); 
 
Na beraadslaging de goedkeuring met unanimiteit van ja-stemmen 
 

BESLUIT 

 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/173/TD/ en de raming 

voor de opdracht “Nieuwe website stad Bree”, 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 € 20.247,00 excl. btw of € 24.498,87 incl. 21% btw. 

 
Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Art. 3 De uitgave voor het gedeelte van de opdracht “ontwikkeling CMS + design” is 

voorzien in het investeringsbudget 2018, op budgetcode 2410000/DOM 1/0119 
(actie / raming 2018141355) en voor het gedeelte van de opdracht “webhosting 
en onderhoud” voorzien is in het exploitatiebudget 2018 en volgende jaren, op 
budgetcode 6142800/ DOM 1/0119/01 (actie / raming 2018141339). 

 
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. 

  
 



Vergadering Gemeenteraad // Maandag 5 februari 2018 // Pagina 27 van 39 

 

18 Samenwerkingsovereenkomst met Infrax ivm Bremstraat – Barrierstraat – 

goedkeuring. 
 
Toelichting door schepen Rudi Cober. 
 
In de Bremstraat en de Barrierstraat zullen wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd worden en 
aangezien Infrax beheerder is van het rioleringsnet dient er met hen een 
samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten. 
 
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; 
 
Aangezien Infrax en de stad Bree de volgende werken wensen uit te voeren: 
Wegenis- en rioleringswerken Bremstraat – Barrierstraat; 
 
Aangezien de partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van de werken voor rekening van 
de verschillende overheden in het algemeen belang worden samengevoegd; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2018, op budgetcode 2291007/DOM 4/0945/01 en verschoven zal worden via een 
budgetwijzigng naar budgetcode 2240007/DOM 2/0200 voor een geraamd bedrag van 
250 000,00 € excl. BTW; 
 
Na stemming, met éénparigheid van stemmen; 
 

BESLUIT 

 
Art. 1  De gemeenteraad keurt de hierbij gevoegde overeenkomst goed. 
 
Art. 2 De gemeenteraad geeft bevoegdheid aan de burgemeester om deze overeenkomst 

te ondertekenen. 
 
Art. 3  Afschrift van dit besluit wordt bij het dossier gevoegd en overgemaakt aan de 

betrokken partijen 
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19 Principiële beslissing tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 19 te 

Gerdingen, deel van Genatteweg. 
 
Toelichting door schepen Rik Hertogs. 
 
Immo Bree Invest verzoekt tot de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 19 te Gerdingen, 
deel van Genatteweg, met het oog op de realisatie van een woon- en winkelgeheel. De 
verzoeker voorziet het behoud van het publiek gebruik van dit deel van de buurtweg, maar 
door het onttrekken ervan aan het openbaar domein kan het mee opgenomen worden bij het 
beheer en onderhoud van de integrale infrastructuur van het woon- en winkelgeheel door de 
verzoeker.  
 
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 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking 
tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid, waaronder de wet op de buurtwegen 
van 10 april 1841 en het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de 
rooilijnen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van de nadere 
regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurt- en voetwegen; 
 
Overwegende het verzoek dd. 23/01/2018 van Immo Bree Invest, Centrum Zuid 3053, 3530 
Houthalen-Helchteren, tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 19 te Gerdingen, deel van 
Genatteweg, met het oog op de realisatie van een woon- en winkelgeheel, bestaande uit 24 
appartementen, 10 winkels, 1 afhaalrestaurant, en de uitbreiding van een bestaande winkel; 
 
Overwegende dat de verzoeker diens aanvraag motiveert op basis van de noodzaak tot het 
onderbrengen van de gehele infrastructuur in één beheer, bestaande uit een centrale parking 
met bijhorende ontsluitingswegen waartoe een deel van buurtweg nr. 19 behoort. De verzoeker 
voorziet het behoud van het publiek gebruik van dit deel van de buurtweg, maar door het 
onttrekken ervan aan het openbaar domein kan het mee opgenomen worden bij het beheer 
en onderhoud van de integrale infrastructuur van het woon- en winkelgeheel door de verzoeker. 
De publieke doorgang over de Genatteweg wordt bijgevolg behouden over minstens dezelfde 
breedte zoals voorzien in de Atlas der Buurtwegen. De verzoeker voorziet tevens de mogelijkheid 
om aan te takken met eventuele toekomstige openbare wegen op deze infrastructuur; 
 
Overwegende dat dienaangaande de rooilijnen worden aangepast zoals voorzien in het bij het 
verzoek gevoegd ontwerp van rooilijnplan; 
 
Overwegende dat de verzoeker op 04/01/2018 een aanvraag omgevingsvergunning heeft 
ingediend voor de realisatie van het woon- en winkelgeheel; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 17/01/2018 een sociaal-
economische vergunning heeft afgeleverd aan de verzoeker voor de vorming van het nieuw 
winkelgeheel met een netto handelsoppervlakte van 11.007 m²; 
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Na beraadslaging de goedkeuring met unanimiteit van ja-stemmen 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1 De raad gaat principieel akkoord tot afschaffing van het deel van buurtweg nr. 19 

te Gerdingen (deel van Genatteweg) dat deel uitmaakt van de infrastructuur van 
het toekomstig woon- en winkelgeheel, met behoud van het publiek recht van 
doorgang en de mogelijkheid tot aantakking van toekomstige openbare wegen. 

 
Artikel 2 Het ontwerp van rooilijnplan wordt voorlopig vastgesteld. 
 
Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht om een openbaar 

onderzoek te voeren gedurende 30 dagen, te starten binnen de 30 dagen na dit 
raadsbesluit. 

 
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. 

 
 
 
 

20 Herinnering deontologische code mandatarissen. 
 
Toelichting door de voorzitter Stefan Daniels. 
 
Audit Vlaanderen heeft er ons recent op gewezen dat de deontologische codes regelmatig ter 
herinnering moeten worden gebracht aan mandatarissen en aan personeel. De personeelsdienst 
gaat dit doen via een maandelijkse deontologische tip voor personeel. Voor de mandatarissen 
zal de deontologische code vanaf nu jaarlijks in de gemeenteraad ter herinnering gebracht 
worden. 
 
Raadslid Edith Vanaken vraagt een afschrift van het recente audit rapport. 
De burgemeester antwoordt dat dit over verschillende zaken gaat. Audit Vlaanderen heeft er 
ons op gewezen om de deontologische spelregels regelmatig terug onder de aandacht te 
brengen.  
Bij de stad en OCMW Bree is een instroom-audit bezig (mbt. personeelsbeleid), ook door Audit 
Vlaanderen. Na de exitmeeting wordt nu de managementreactie opgesteld tegen 12/2/2018. 
Dit is een vastgelegde procedure. Daarna, als het rapport volledig is, wordt dit rapport door 
Audit Vlaanderen aan de voorzitter van de gemeenteraad overgemaakt met het verzoek om 
dit aan de gemeenteraadsleden te bezorgen. Aangezien het rapport nu nog in opmaak is, is 
dit nog niet ter inzage. Het raadslid is het daar niet mee eens en verwijst naar een email van 
de provincie over inzagerecht voor raadsleden. 
 
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 het gemeentedecreet art. 41, 56, 112, 276, 278 betreffende deontologische codes 
voor mandatarissen en voor personeel; 
 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad op 04 februari 2013 een deontologische code voor de 
gemeenteraad aannam, deze code is ook van toepassing voor leden van het college van 
burgemeester en schepenen en ze is elke gemeenteraad ter inzage bij de fysieke documenten 
die de raadsleden kunnen raadplegen; 
Overwegende dat Audit Vlaanderen er ons recent op heeft gewezen dat de deontologische 
codes regelmatig ter herinnering moeten worden gebracht aan mandatarissen en aan personeel; 
 
Overwegende dat de personeelsdienst dit gaat doen via een maandelijkse ‘deontologische tip’ 
voor personeel; 
 
Overwegende dat de deontologische code vanaf nu jaarlijks aan de gemeenteraadsleden ter 
herinnering wordt gebracht; 
 

BESLUIT: 

 
Art. 1:  De deontologische code d.d. 04 februari 2013 voor leden van de gemeenteraad 

en van het college van burgemeester en schepenen wordt hierbij aan de 
gemeenteraad ter herinnering gebracht. 

 
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. 

 
 
 
 

21 Toegevoegde punten vanwege fractie Verjonging. 
 

a. Vraagstelling door raadslid Lode Tijskens: Waarom is er een verandering van visie ivm 
de kleinhandelszone Gerdingen? 

De burgemeester geeft toelichting aan het raadslid. De socio-economische vergunning 
werd door het schepencollege afgeleverd, nadat de Vlaamse overheid, die socio-
economische aanvragen behandelt, hierover onlangs een positief advies heeft afgeleverd. 
Dat standpunt werd gewoon gevolgd, het aantal en soort handelszaken is hier met 
naam in vermeld, uitgezonderd de mogelijke vestiging van een grootwarenhuis. Dat werd 
allemaal in de vergunning overgenomen.  
Het is geen gemakkelijke evenwichtsoefening. De initiatiefnemer heeft een studie besteld. 
Deze handelsstudie (door WES) wijst uit dat er in Bree nog groeimogelijkheden zijn en 
dat op deze locatie, in dit nieuwe handelsgebied, er een aanbod zou mogen zijn van 
max. 30% productgamma zoals textiel, schoenen, etc. Het gaat over grote zaken 
(1000m²) waarvoor er in het centrum geen plaats is. De bestaande ketens, in ons 
handelscentrum, zoals Blokker, Zeeman, Kruidvat, zullen niet naar deze locatie kunnen 
verhuizen/herlokaliseren. Het is echter geen zekerheid dat ze nooit naar elders zullen 
verhuizen, dat bepalen zij zelf. Er zijn daarenboven ook initiatieven om op de meubelsite 
in Peer een ander aanbod mogelijk te maken, of in Overpelt. We doen er alles aan om 
onze handelszaken/ketens in Bree te houden en om concurrentieel met onze regio te 
blijven. Bezoekers aan de perifere handelszaken kunnen ook nu naar Bree centrum 
afzakken om daar van het andere handelsaanbod en van ons centrum te genieten. De 
studie wees verder uit dat er op de invalswegen teveel gespreide handel aanwezig is 
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(bv. ter hoogte van de drankenhal). Dit soort spreiding wordt toekomstig best geclusterd, 
zoals bv. op deze nieuwe handelszone in Gerdingen. 
De bouwaanvraag is ingediend, het dossier is volledig verklaard, de adviezen van andere 
instanties worden nu ingewonnen.  
 
Raadslid Tijskens blijft erbij dat het standpunt van het verleden zo gewijzigd wordt en 
dat men daar dan wel handel mogelijk maakt die concurrentieel is met de handel in 
het stadscentrum, zoals een aanbod van kleding, schoenen, verf, … Dit is tegenstrijdig. 
Kruidvat is zelf benaderd geweest door deze  projectontwikkelaar om vanuit Bree 
centrum te herlokaliseren. 
 
De burgemeester antwoordt dat toen onmiddellijk door haar gemeld is, aan de 
projectontwikkelaar, dat ze met zulke contactnames tot herlokalisatie moeten stoppen.  
Verder merkt ze op dat het raadslid hierin eigenlijk de vergadering moet verlaten, 
aangezien hij met Kruidvat als verhuurder een privé belang heeft. Verder verwijst ze 
naar de toelichting die ze uitvoerig gedaan heeft. 

 

b. Vraagstelling door raadslid Lambert Neyens. Problemen ivm glasbollen 

Schepen Rik Hertogs antwoordt. De vraag was erg kort en daarom niet duidelijk. Rond 
de feestdagen waren er wat problemen met te volle glasbakken, maar dat is dan overal 
zo en dat is nu opgelost. De locatie in Gerdingen is niet ideaal, maar er is geen betere 
op dit ogenblik. Suggesties zijn welkom. Er bestaan reeds containers die onder de grond 
verwerkt zijn (bij de herinrichting van de kleine ring), dit kan op termijn bekeken worden, 
maar dan is die ruimte nog altijd niet beschikbaar als parking of dergelijke. 

 

c. Vraagstelling door raadslid Lien Ceyssens. Stand van zaken klooster Gerkenberg 

De bouwvergunning verloopt volgende maand, in de pers en in de gemeenteraad werd 
in het verleden gezegd dat de renovatie/bouwwerken in mei/juni 2017 van start zouden 
gaan. 
 

Burgemeester: Komende weken start de bouwheer met de asbestverwijdering, daarna 
zullen de effectieve bouwwerken van start gaan. 

 

 
 
 

 
 
Einde van de vergadering om 20.45u. 
Volgende gemeenteraad: 5 maart om 19.30u. 
 
 
 
Namens de gemeenteraad 
 
Stefan Goclon  Stefan Daniels 
Stadssecretaris  voorzitter 


