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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 

 

dinsdag 30 april 2019 om 17u30 
 

 

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester 

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Schepenen 

Jacques Leten, Lid 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Jo Vandersteegen, Schepen 

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD 

Afwezig: / 

 

VERSLAG 

1. Notulen college van burgemeester en schepenen dd. 17/04/2019 - goedkeuring. 

PERSONEELSZAKEN 

2. Kennisneming besluit Algemeen Directeur dd. 17/04/2019: Aanstelling bepaalde duur 

contractueel verband in de functie van sportfunctionaris (Bv) – 38/38ste 

Kennisneming besluit Algemeen Directeur dd. 17/04/2019: Aanstelling bepaalde duur 

contractueel verband – in de functie van sportfunctionaris (Bv) – 38/38ste 

3. Aanwervingsprocedure Boekhouder (Bv) in contractueel verband – 38u – Aanstelling 

selectiecommissie 

Aanwervingsprocedure Boekhouder (Bv) in contractueel verband – 38u – Aanstelling 

selectiecommissie 

4. Kennisneming besluit Algemeen Directeur dd. 25/04/2019: Aanwervingsprocedure 

Boekhouder (Bv) in contractueel verband – 38u – Goedkeuring kandidaturen 

Kennisneming besluit Algemeen Directeur dd. 25/04/2019: Aanwervingsprocedure 

Boekhouder (Bv) in contractueel verband – 38u – Goedkeuring kandidaturen  
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5. Aanvraag goedkeuring nevenwerkzaamheden 

Aanvraag goedkeuring nevenwerkzaamheden   

6. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van technisch 

assistent (Dv) – 38/38ste 

Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van technisch assistent 

(Dv) – 38/38ste 

7. Aanwervingsprocedure Mobiliteitsambtenaar (Bv) in contractueel verband – 38u – 

Goedkeuring kandidaturen en afsluiten selectieprocedure 

Aanwervingsprocedure Mobiliteitsambtenaar (Bv) in contractueel verband – 38u – 

Goedkeuring kandidaturen en afsluiten selectieprocedure 

FINANCIËN 

8. Offerte vernieuwde BBC 2020 suite van Cipal Schaubroeck nv - goedkeuring 

Principiële goedkeuring wordt verleend aan de offerte d.d. 7 maart 2019, referte 

GVH/CS005375,  van CIPAL SCHAUBROECK nv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel voor de 

vernieuwde Mercurius BBC 2020 suite. begeleiding (ICT-software) in de Beleids en 

Beheerscyclus (B.B.C.). tegen het nagerekende jaarlijks gebruiksrecht van 27.714,84 euro 

exclusief btw. 

De optie Mercurius pachtfacturatie wordt niet meer verder gebezigd. De optie Koppeling 

3P (overheidsopdrachten-management) wordt wel verder gebezigd. 

De toewijzing betreft de budgettaire entiteiten STAD / OCMW / AGB. 

9. Verlenging Microsoft Exchange licenties (e-mail); goedkeuring 

jaarlijkse verlenging licenties voor Microsoft Exchange OL via firma RealDolmen 

10. Verlenging fortigate 200 support(firewall). Goedkeuring 

jaarlijkse verlenging van de licentie Fortigate Support, firewall 

AANVRAAG BUURTFEESTEN 

11. Buurtfeest Kuilenstraat, Elsputterstraat en Houterstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Kuilenstraat, Elsputterstraat en 

Houterstraat op 13 juli 2019 

12. Buurtfeest Caubergstraat thv huisnummer 49 en op kruispunt met Bergstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Caubergstraat thv huisnummer 49 

en op kruispunt met Bergstraat op 06 juli 2019 

13. Buurtfeest Rozenlaan en klein Rozenlaan 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Rozenlaan en klein Rozenlaan op 

06 juli 2019 

14. Buurtfeest Dekkersstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Dekkersstraat op 06 juli 2019 
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15. Buurtfeest Mussenbergveld 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Mussenbergveld op 06 juli 2019 

16. Buurtfeest Kerkstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Kerkstraat op 29 april 2019 

17. Buurtfeest Opitterkiezel Heerbaan 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Opitterkiezel Heerbaan op 06 juli 

2019 

18. Buurtfeest zwaluwstraat, Merelstraat, Vinkstraat en Kievitstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door zwaluwstraat, Merelstraat, 

Vinkstraat en Kievitstraat op 17 augustus 2019 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT 

BESLUITEN OMGEVING 

19. Aanleggen van tuin bij privéwoning 

Dossiernummer: 201952 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019036206 

Beslissing:  Vergunning 

  

Aanvraag ingediend door de heer Jan Braekers, tot het bekomen van een 

omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tuin bij een privéwoning gelegen te 

Schutterijstraat 43, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 364 N. 

  

20. Verbouwen van een woning 

Dossiernummer: 201912 

Omgevingsloket nr.: OMV_2018102282 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Aanvraag ingediend door Peter en Hilde Surleraux - Vandijck, tot het bekomen van een 

omgevingsvergunning voor Verbouwen van de woning gelegen te Beukenhofstraat 27, 

kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 486 M. 

  

21. Bijstelling verkaveling - bijgebouw 

Dossiernummer: 201819V (bijstelling 648B) 

Omgevingsloket nr.: OMV_2018157035 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Aanvraag ingediend door de heer Toon Poets, tot het bekomen van een omgevingsvergunning 

voor het bijstellen van een verkaveling voor het bouwen van een vrijstaand bijgebouw en 

overschrijding van B/T gelegen te Cobbestraat 23, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 

858 F2. 
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VERGUNNINGEN MUZIEKACTIVITEIT 

22. Toelating afwijking geluidsnormen - Bal D'Ops-Ale & Fiest aan het plein - 21 + 22 

juni 2019 

De aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze 

activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. 

23. Toelating afwijking geluidsnormen - Bokkerieje - 26 mei 2019 

De aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze 

activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. 

24. Toelating afwijking geluidsnormen - Vostertfeesten 2019 - 22-23-24-25 augustus 2019 

De aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze 

activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. 

JURIDISCHE DIENST 

25. Ziekenhuis ZMK: vraag tot opstart van het bemiddelingstraject - Aanstelling van 

bemiddelaar. 

POLITIE/ BRANDWEER 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN 

26. Tijdelijke politieverordening GP Schots Wielerwedstrijd voor junioren op 12 mei 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijk 

politieverordening van GP Schots - wielerwedstrijd voor junioren op 12 mei 2019.   

INFO/ TOERISME 

27. Mail van Kelly Christis dd 29 maart 2019 inzake de aanvraag voor het gratis gebruik 

van de Breughelzaal op 5 juni en de zaal Itterdal op 20 juli 

de aanvraag voor het gratis gebruik van de Breughelzaal op 5 juni en de zaal Itterdal op 

20 juli door Hedera Helix 

EVENEMENTEN 

28. Vostertfeesten 22 t.e.m. 25 augustus 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor het organiseren van 

de Vostertfeesten van 22 t.e.m. 25 augustus 2019 onder voorwaarden van een gunstig 

advies van de hulpdiensten m.b.t. het aanleveren van een veiligheidsplan door de 

organisator.   

De goedkeuring van het CBS bevat ook volgende aspecten: 

 vergunning voor het occasioneel schenken van sterke drank  

 éénmalige toestemming voor een extra festivaldag op maandag 26 augustus 2019 

omwille van het uitzonderlijk aantrekken van een bekende internationale artiest     

TECHNISCHE DIENST 
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BESLISSINGEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN - LASTENBOEKEN EN AAN TE 

SCHRIJVEN FIRMA'S 

29. Aankoop van kunststof bloembakken - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. 

Goedkeuring wordt verleend aan de prijsvraag met nr. 2019/031/TD/NG en de raming 

voor de opdracht “Aankoop van kunststof bloembakken.”, uitgevoerd door de Technische 

dienst. De raming bedraagt € 6.500,00 excl. btw of € 7.865,00 incl. 21% btw. 

30. Aankoop en leveren van signalisatieborden en aanverwante producten 2018 - 

Verlenging 1 (Aankoop en leveren van signalisatieborden en aanverwante producten) – 

Goedkeuring gunning 

De opdracht “Aankoop en leveren van signalisatieborden en aanverwante producten - 

Verlenging 1” wordt gegund aan dezelfde leveranciers, zijnde 

            - Trafiroad nv, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren 

            - Signco bvba, Jozef De Blockstraat 74 te 2830 Willebroek 

            - VVS nv, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt, 

           tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijvers (het 

bestelbedrag wordt beperkt tot maximum € 15.000,00 incl. 21% btw). 

Huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere 

deelnemers en dat niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De 

deelnemers zullen opnieuw in mededinging gesteld worden. 

31. Maaien van wegbermen en weggrachten 2019 – Goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma's 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/033/TD/KS en de raming voor 

de opdracht “Maaien van wegbermen en weggrachten 2019”, 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 € 108.900,00 excl. btw of € 131.769,00 incl. 21% btw (€ 22.869,00 Btw 

medecontractant). 

  

32. Aankoop hydraulische krik – Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

De opdracht "Aankoop hydraulische krik" wordt gegund aan de economisch meest 

voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 

Raedschelders Auto Service, Peerderbaan 1002 te 3960 Bree, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van € 899,00 excl. btw of € 1.087,79 incl. 21% btw. 

33. Aankoop van houten afsluitpalen (magazijnvoorraad) - goedkeuring gunning en 

lastvoorwaarden. 

Art. 1      Goedkeuring wordt verleend aan de prijsvraag met nr. 2019/030/TD/NG en de 

raming voor de opdracht “Aankoop van houten afsluitpalen. (magazijnvoorraad)”, opgesteld 

door de Technische dienst. De raming bedraagt € 750,00 excl. btw of € 907,50 incl. 21% 

btw. 

34. Verwertoren: coating van het afgewerkte zitelement. 

De opdracht “Verwertoren: coating van het afgewerkte zitelement” wordt gegund aan de 

economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
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kwaliteitsverhouding), zijnde Strameco, Voortbemdenstraat 17 te 3960 Bree, tegen het 

nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.667,90 excl. btw of € 4.438,16 incl. 21% btw. 

35. Reinigen beglazing diverse gebouwen Stad Bree - goedkeuring gunning 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/007/TD/TH en de raming voor 

de opdracht “Reinigen beglazing diverse gebouwen Stad Bree”, 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 € 4.270,00 excl. btw of € 5.166,70 incl. 21% btw en aan de gunning van 

de opdrachten per perceel als volgt: 

* perceel 1: Kleen, 1.287,34 incl. btw 

*perceel 2: Barco, 360,- incl btw 

* perceel 3: Kleen, 370,39 incl btw 

* perceel 4: Kleen, 288,42 incl btw 

* perceel 5: DeFouw Alexander, 423.50 incl btw 

* perceel 6: Kleen, 1.430,83 incl btw 

*  perceel 7: De Fouw Alexander, 387,20 incl btw 

* perceel 8: Kleen, 102.85 incl btw 

* perceel 9: Kleen, 43,56 incl. btw 

VARIA 

INFO/ TOERISME 

36. Aanvraag garageverkoop op 1 mei 2019 aan de Toleikstraat 17 te Bree. 

OMGEVING 

37. Vraag van X, inzake de aanvraag tot het verplaatsen van een kabeltelevisiekastje in 

de Soerbeekstraat . Het college van burgemeester en schepenen geeft geen 

goedkeuring. 

TECHNISCHE DIENST 

38. Deels afsluiten kerkhof Bree centrum 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 

 

 

 

 

 

 


