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INLEIDING 

 
In het kader van de uitrol van de Beleids- en Beheers Cyclus, de aangekondigde externe 
audit en de verplichtingen tot verslaggeving over een aantal zaken zoals de uitvoering van 
de beheersovereenkomst(en) met het AGB, de interne controle, de intergemeentelijke 
samenwerking, enz. is een jaarverslag over de werking van de gemeente en het AGB meer 
dan opportuun en uiterst zinvol. 
 
Omdat het Nieuwe Gemeentedecreet de opmaak van een jaarverslag niet langer verplicht, 
werden er echter sinds 2007 geen jaarverslag meer samengesteld. In 2015 zijn we opnieuw 
gestart met de opmaak van een jaarverslag en nu is er ook voor het jaar 2016 weer een 
jaarverslag gemaakt. 
 
In het jaarverslag tracht het bestuur naast de hogergenoemde verplichte rapportering ook 
een aantal interessante gegevens over de werking van de verschillende diensten te 
presenteren. 
 
Het jaarverslag moet samen gelezen worden met de rekening en de rapporten die naar 
aanleiding van de rekening opgesteld werden (de doelstellingenrealisatie), het rapport in het 
kader van het interne controlesysteem en de cijfergegevens van de bibliotheek die als bijlage 
bij dit jaarverslag werden opgenomen. 
 
Het is de bedoeling om het jaarverslag de komende jaren nog verder uit te breiden met een 
ruimere verslaggeving en bijdragen van alle diensten. Naast de objectieve gegevens zal ook, 
zeker als er bepaalde trends kunnen waargenomen worden, de evaluatie van het beleid 
meer centraal komen te staan. In die zin zal het jaarverslag uitgroeien tot een 
beleidsinstrument dat samen met de beleidsplan (2014–2019) kan gelezen worden en als 
basis kan dienen om het beleid verder uit te bouwen volgens de uitgezette lijnen of om het bij 
te sturen. 
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Deel 1:   Algemene gegevens en kengetallen  

 

1 Situering gemeente Bocholt 

1.1 Situering  
 

RUIMTELIJKE SITUERING 
 
Bocholt is gelegen aan de 
kanaalsplitsing van de Zuid-
Willemsvaart en het kanaal Bocholt-
Herentals.  
Een bloeiende gemeenschap in het 
noordelijk puntje van de Belgisch 
provincie Limburg en grenzend aan 
Nederland. De oppervlakte van de 
gemeente bedraagt 5.934 ha. 
 
Staatkundig: 
Land: België 
Deelstaat: Vlaanderen 
Provincie: Limburg 
Arrondissement: Maaseik 
Kanton: Bree  
 
Buurgemeenten: Bree, Kinrooi, 
Meeuwen-Gruitrode, Peer, Neerpelt, 
Hamont-Achel, Weert (Nl) en Craenendonck (Nl). 
 
Parochies: Bocholt bestaat uit vier parochies: Bocholt, Kaulille, Reppel en Lozen. Reppel en 
Kaulille waren vroeger zelfstandige dorpen. Ze fuseerden respectievelijk in 1971 en 1977 tot 
de huidige gemeente Bocholt.  
Bocholt is een gemeente met veel landbouw, groene toeristische troeven en gastvrije 
inwoners. Ook het Bocholter bier van brouwerij Martens draagt bij tot de naambekendheid 
van onze gemeente. 
 
Geschiedenis: De heerlijkheid Bocholt dagtekent 
waarschijnlijk uit de tweede helft van de 12de eeuw. 
Oorspronkelijk droeg zij de naam "Bucolt", wat 
beukenbos of beukenhout betekent. De oudste 
geschreven bron die "Bucolt" vernoemt dateert uit 
1162. De naam wijzigde veel in de loop van de 
geschiedenis: Boucholt (1371), Bouchoult (1375), 
Bocholtz (1434), Bouchout (1456) en Bochout (1600). 
Sinds 1673 spreekt men van Bocholt. 
 
Kaulille werd voor het eerst vernoemd in 1249. Het 
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dorp is vooral bekend als teutendorp. Teuten waren rondreizende handelaars die van de 17de 
tot de 19de eeuw naar Noord-Nederland, Duitsland en Denemarken trokken om hun 
goederen te verkopen.  
 
Reppel is gesticht door de Ierse missionaris St.-Willibrordus. Hij stichtte in 856 een nieuwe 
gemeenschap op de oevers van de Aa-beek. 
 
Bocholt en omgeving behoorden tot 1365 bij het toenmalige Graafschap Loon en vanaf 1365 
tot 1789 bij het prinsbisdom Luik. Tot aan de Franse revolutie resideerden de Heren van 
Bocholt op de "Damburg", een versterkte herenhoeve in het centrum van de gemeente. De 
heren van Bocholt verbleven op deze "Damburg" en spraken recht in onze gemeente.  
 
In 1910 schreven de Bocholtenaren wereldgeschiedenis met de verplaatsing van de toren 
van de St.-Laurentiuskerk (9m40). Sindsdien dragen de Bocholtenaren de fiere bijnaam van 
"Torenkruiers". 
 
 
 
De Bocholter vlag 
De Bocholter vlag bestaat uit 3 verticale banden: blauw, 
wit en groen. De blauwe strook hangt tegen de mast. 
Blauw en groen zijn dan ook de Bocholter kleuren. 
We raden aan om onderstaande kleuren te gebruiken:  
Blauw: RAL 5017  
Groen: Pantone 354u 
 
 
Het Bocholter wapenschild 
Het wapenschild bestaat uit drie delen: 
Links: St.-Laurentius: de patroonheilige van de parochie Bocholt op 
een veld van lazuur (blauw) 
Midden: drie sinopel (groene) leeuwen, geklauwd en getongd van 
keel (rood) op een zilver veld - schild van de familie De Lannoy: 
heren van Bocholt van 1730 tot 1780.  
Rechts: drie zilveren luipaardkoppen getongd van keel (rood) - 
schild van de familie van Bocholtz: heren van Bocholt van 1601 tot 
1730. 
 

 
Het Bocholter logo 
Sinds 2008 hanteert het gemeentebestuur een eigen 
huisstijl. De nieuwe huisstijl is opgebouwd rond het 
logo van de vier sterren en de baseline: kruispunt 
tussen mens en natuur. De vier sterren refereren naar 
de vier kerkdorpen 
 
 
Beschermde monumenten en landschappen 

a. Dorpszichten 
- Omgeving van de St.-Williborduskerk (17.01.1985) 
- Omgeving van de Damburghoeve (26.01.1987) 
- Omgeving van de Voorste Luysmolen (28.12.1994) 
- Omgeving van de Clootsmolen of Damburgmolen (07.06.1995) 
- Omgeving van de Binkermolen (ook wel Binkenmolen) (05.12.1995) 
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- Omgeving van de Reppeler molen (Cuppensmolen) (23.10.1997) 
- Tuin van de pastorij van Kaulille (17.10.2001) 
- Omgeving van de Sevensmolen in Kaulille (12/10/1994) 

b. Monumenten 
- St.-Laurentiuskerk (30.12.1933) 
- Koor en kapel van de St.-Willibrorduskerk (19.01.1935) 
- Toren van de St.-Willibrorduskerk (17.01.1985) 
- Damburghoeve (26.01.1987) 
- Grondzeilerwindmolen of Sevensmolen (12.10.1994) 
- Voorste Luysmolen (28.12.1994) 
- Clootsmolen (Damburgmolen (07.06.1995) 
- Binkermolen (Binkenmolen) (05.12.1995) 
- St.-Monulfus- en Gondulfuskerk (04.07.1996) 
- Reppelermolen (Cuppensmolen) (23.10.1997) 
- Pastorie van Kaulille (29.03.2001) 
- Eclectische voormalige onderwijzerswoning met school Lozen (11.06.2009) 
- Neobarokke pastorie van Lozen (11.06.2009) 
- Oorlogsgedenkteken Bocholt (22.01.2014) 
- St.-Benediktuskerk Lozen (11.06.2009) 
 
 

Toerisme 

We hebben in Bocholt één hotel, 3 Bed & Breakfast gelegenheden, één vakantiepark met 

camping en trekkershutten, 8 uitbatingen van hoevetoerisme, 5 kamplaatsen voor 

tentenkampen en 7 bivakhoeves.  

- Bezoekers Farm Fun    6.018 
- Bezoekers Brouwerijmuseum  ruim 3.700 
- Bezoekers Imkerij „t Zoemheukske  ± 500 
- Bezoekers Beeldentuin Vaesen  ruim 5.000 
- Bezoekers Sevensmolen   ruim 1.600 
- Bezoekers Vesparoute.com Bocholt  ruim 1.100 
- Bezoekers TVM + kerk   ± 1.100 
- Bezoekers Alpaca    ± 7.500 
- Bezoekers Tuin Arendsnest   ± 350 
- Overnachtingen haven   1.010 
- Overnachtingen motorhomeplaats  ruim 1.000 
- Dagtrips via dienst Toerisme   26 
- Bivakplaatsen:     ± 50 groepen (gemiddeld 100 leden) 

 
Aantal toeristische overnachtingen (cijfers studiedienst Vlaamse Regering) 

 
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Belgen 31837 37118 40279 35482 22453 22291 

Niet-belgen 13006 10071 16154 20232 23239 21985 

Totaal 44.843 47.189 56.433 55.714 45.692 44.276 
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1.2 Bevolking 

 

1.2.1 Loop van de bevolking in 2016 

Opneming in registers door:  Mannen Vrouwen Totaal 

Geboorten  57 66 123 
Vestiging in de gemeente  288 320 608 
 Subtotaal 345 386 731 
Afvoering van de registers door:     
Overlijden  59 48 107 
Afschrijvingen uit de registers  292 294 586 
 Subtotaal 351 342 693 
Berekende bevolk. op 01/01/2016  6480 6431 12.911 
AANGROEI  -6 44 38 
Bevolking op 01/01/2017  6474 6475 12.949 
     
Ter informatie     
vreemdelingen op 01/01/2017:  800 764 1564 

asielzoekers (WR) op 01/01/2017:  20 13 33 

huwelijken in 2016    48 

echtscheidingen in 2016    21 

 

 

 

1.2.2 Lijst per leeftijd (Toestand 01/01/2017)             

Mannen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0-4 jaar 292 291 297 297 319 329 474 

5-9 jaar 309 325 321 322 326 299 301 

10-14 jaar 362 333 333 337 315 310 317 

15-19 jaar 422 416 411 384 393 364 368 

20-24 jaar 389 402 397 420 408 425 432 

25-29 jaar 414 412 395 398 388 367 382 

30-34 jaar 353 365 384 407 430 426 432 

35-39 jaar 379 373 372 363 359 380 390 

40-44 jaar 510 476 451 431 410 389 379 

45-49 jaar 595 579 563 550 512 495 489 
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50-54 jaar 461 491 533 540 563 589 575 

55-59 jaar 459 451 430 457 451 444 449 

60-64 jaar 416 434 439 426 435 439 427 

65-69 jaar 289 293 335 364 377 399 384 

70-74 jaar 273 279 265 265 272 282 266 

75-79 jaar 197 198 203 207 218 218 198 

80-84 jaar 140 141 141 143 148 152 130 

85-89 jaar 42 56 65 77 83 96 67 

90-94 jaar 12 13 15 15 18 20 12 

95 jaar en 

ouder 

1 3 3 2 2 2 2 

Totaal 6.315 6.331 6.353 6.405 6.427 6.425 6.474 

 

Vrouwen  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0-4 jaar 310 304 310 302 306 304 434 

5-9 jaar 302 308 300 338 339 338 306 

10-14 jaar 371 364 350 338 329 308 341 

15-19 jaar 410 393 403 399 368 370 302 

20-24 jaar 409 427 412 415 410 405 378 

25-29 jaar 363 370 385 396 414 411 403 

30-34 jaar 356 360 373 387 377 372 392 

35-39 jaar 444 413 394 371 365 363 389 

40-44 jaar 476 465 438 436 448 430 363 

45-49 jaar 560 568 552 514 492 477 435 
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50-54 jaar 457 488 501 545 540 553 476 

55-59 jaar 438 440 469 445 443 459 550 

60-64 jaar 350 355 360 393 415 427 457 

65-69 jaar 290 307 331 328 334 343 425 

70-74 jaar 267 240 237 241 238 264 336 

75-79 jaar 248 261 255 247 249 235 259 

80-84 jaar 170 181 182 188 196 216 222 

85-89 jaar 68 81 88 109 121 119 197 

90-94 jaar 21 26 26 21 31 43 86 

95 jaar en 

ouder 

11 11 10 12 8 7 3 

Totaal 6.321 6.362 6.376 6.425 6.423 6.444 6.475 

 

 



 10 
 

1.2.3. Overzicht nationaliteiten 01/01/2017 

Nationaliteit Aantal 

Afghanistan 1 

Algerije 1 

Angola 4 

Armenië 1 

Belg 11 385 

Bosnië en Herzegovina 2 

Brazilië 4 

Bulgarije 17 

Canada 1 

China 2 

Congo (Dem. Rep.) 3 

Duitsland (Bondsrep.) 29 

Egypte 3 

Filipijnen 1 

Frankrijk 2 

Gambia 1 

Guinee 1 

Hongarije ( Rep. ) 2 

Ierland 6 

India 2 

Indonesië 7 

Irak 2 

Israël 1 

Italië 9 

Kazachstan 3 

Kenia 3 

Kosovo 2 

Letland 1 

Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) 3 

Marokko 9 

Mexico 1 

Nederland 1272 

Oeganda 1 

Oekraïne 4 

Onbepaald 3 

Oostenrijk 1 

Pakistan 1 

Polen ( Rep. ) 30 

Portugal 3 
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Roemenië 10 

Russische Federatie 3 

Rwanda (Rep.) 3 

Sierra Leone 1 

Singapore 1 

Slovenië 5 

Slowakije 13 

Soedan 2 

Spanje 6 

Suriname 4 

Syrië (Arabische Republiek) 16 

Thailand 5 

Tsjechische Republiek 2 

Tunesië 1 

Turkije 4 

Vaderlandsloos 1 

van Joegoslavische herkomst 1 

van Kosovaarse herkomst 1 

van Somalische herkomst 1 

van Syrische herkomst 4 

Verenigd Koninkrijk 11 

Verenigde Staten van Amerika 25 

Vluchteling 2 

Wit-Rusland 1 

Zweden 2 

Totaal 12 949 

 

1.2.4. Jubilarissen  

Jubilaris Aantal echtparen 

Gouden paren (50 jaar) 52 

Diamanten paren (60 jaar) 16 

Briljanten paren (65 jaar) 0 

100-jarige 1 (vrouw) 

101-jarige 1 (man) 
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2 Beleidsorganen 

2.1 Gemeentebestuur 

2.1.1 Gemeenteraad  

Naam Voornaam partij functie 

Van Baelen Stijn Via voorzitter-burgemeester 

Claessens Jos N.U. 1ste schepen 

Plessers Jos Via 2de schepen 

Schrijvers Jan N.U. 3de schepen 

Croonen  Mia N.U. 4de schepen 

Verjans Jan Via 5de schepen 

Vanherk Marc Via 6de schepen/OCMW-voorzitter 

Bloemen Henri N.U. raadslid 

Bloemen Peter N-VA raadslid 

Coolen Paul Via raadslid 

Dries  Sylvia N.U. raadslid 

Driesen  Jos N-VA raadslid 

Goijens Jaklien Via raadslid 

Martens Jan N.U. raadslid 

Peuskens Jean-Paul sp.a raadslid 

Swennen Nele N-VA raadslid 

Theuwissen Lieve Via raadslid 

Thijs Ria Via raadslid 

Van Humskerken Jacque N-VA raadslid 

Van Mierlo Lode N-VA raadslid 

Vanmierlo Erik sp.a raadslid 

Vanmontfort Jos N.U. raadslid 

Willems Lieve sp.a raadslid 

Niet stemgerechtigd 

Brebels Eddie  secretaris 

 

2.1.2 Raadscommissies  

Commissie Mens 

Naam Voornaam partij functie 

Dries Sylvia N.U. voorzitter 

Bloemen Henri N.U. lid 

Bloemen Peter N-VA lid 

Goijens Jaklien Via lid 

Martens Jan N.U. lid 

Swennen Nele N-VA lid 

Theuwissen  Lieve Via lid 

Thijs Ria Via lid 

Vanherk Marc Via lid 

Vanmierlo Erik sp.a lid 

Vanmontfort Jos N.U. lid 

Commissie Ruimte 

Driesen Jos N-VA voorzitter 
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Bloemen Henri N.U. lid 

Coolen  Paul Via lid 

Dries Sylvia N.U. lid 

Martens Jan N.U. lid 

Plessers Jos Via lid 

Van Baelen Stijn Via lid 

Van Humskerken Jacque N-VA lid 

Vanmontfort Jos N.U. lid 

Verjans Jan Via lid 

Willems Lieve sp.a lid 

Commissie Algemeen Beleid 

Coolen Paul Via voorzitter 

Bloemen Henri N.U. lid 

Bloemen Peter N-VA lid 

Claessens Jos N.U. lid 

Croonen Mia N.U. lid 

Dries  Sylvia N.U. lid 

Driesen  Jos N-VA lid 

Goijens Jaklien Via lid 

Martens Jan N.U. lid 

Peuskens Jean-Paul sp.a lid 

Plessers Jos Via lid 

Schrijvers Jan N.U. lid 

Swennen Nele N-VA lid 

Theuwissen Lieve Via lid 

Thijs Ria Via lid 

Van Baelen Stijn Via lid 

Vanherk Marc Via lid 

Van Humskerken Jacque N-VA lid 

Van Mierlo Lode N-VA lid 

Vanmierlo Erik sp.a lid 

Vanmontfort Jos N.U. lid 

Verjans Jan Via lid 

Willems Lieve sp.a lid 

 

2.1.3 College van burgemeester en schepenen 

   functie 

Van Baelen Stijn Via voorzitter-burgemeester 

Claessens Jos  N.U. 1ste schepen 

Plessers Jos Via 2de schepen 

Schrijvers Jan N.U. 3de schepen 

Croonen  Mia N.U. 4de schepen 

Verjans Jan Via 5de schepen 

Vanherk Marc Via 6de schepen/OCMW-voorzitter 

Niet stemgerechtigd 

Brebels  Eddie 
 

secretaris 
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2.2 Autonoom Gemeente Bedrijf Bocholt (GD art 58) 

2.2.1 Raad van bestuur 

Raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt 

Naam Voornaam Partij Functie 

Plessers Jos Via voorzitter 

Schrijvers Jan N.U. ondervoorzitter 

Bloemen Henri N.U. raadslid 

Bloemen Peter N-VA raadslid 

Claessens Jos N.U. raadslid 

Coolen Paul Via raadslid 

Croonen Mia N.U. raadslid 

Dries  Sylvia N.U. raadslid 

Driesen  Jos N-VA raadslid 

Goijens Jaklien Via raadslid 

Martens Jan N.U. raadslid 

Peuskens Jean-Paul sp.a raadslid 

Swennen Nele N-VA raadslid 

Theuwissen Lieve Via raadslid 

Thijs Ria Via raadslid 

Van Baelen Stijn Via raadslid 

Vanherk Marc Via raadslid 

Van Humskerken Jacque N-VA raadslid 

Van Mierlo Lode N-VA raadslid 

Vanmierlo Erik sp.a raadslid 

Vanmontfort Jos N.U. raadslid 

Verjans Jan Via raadslid 

Willems Lieve sp.a raadslid 

Niet stemgerechtigd 

Brebels  Eddie   secretaris 

 

 

11 novemberviering Kaulille  - 11 november 2016 
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2.2.2 Directiecomité  

Directiecomité Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt 

Naam Voornaam partij functie 

Plessers Jos Via Voorzitter 

Claessens Jos N.U. lid 

Croonen Mia N.U. lid 

Schrijvers Jan N.U. lid 

Van Baelen Stijn Via lid 

Verjans  Jan Via lid 

Niet stemgerechtigd 

Brebels Eddie   secretaris 

 

2.2.3 Verslag evaluatie beheerovereenkomsten met AGB en uitvoering 

ervan (GD art 235) 

2.2.3.1. Inleiding 
 
Artikel 235 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt in §3 dat de 
beheersovereenkomst(en) met het AGB en de uitvoering ervan jaarlijks geëvalueerd 
worden door de gemeenteraad. 
 
In de algemene beheersovereenkomst (huidige versie vastgesteld door de raad van 
bestuur AGB en gemeenteraad op 24 oktober 2013) wordt als de publiekrechtelijke 
opdracht van het bedrijf het volgende vastgelegd: 
 
Het bedrijf kan op vraag van de gemeente worden belast met: 

- de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische 
activiteiten of voor ontspanning; 

- de lichamelijke opvoeding, de sport, de recreatiesport en het openluchtleven te 
bevorderen door het nemen of steunen van alle initiatieven en activiteiten in dat 
verband, het nastreven en tot stand brengen van alles wat de sportbeoefening 
kan bevorderen en verspreiden; 

- het sociaal-culturele leven in Bocholt te bevorderen, het nemen of steunen van 
initiatieven of activiteiten in dat verband; 

- het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten waarin het 
kunstgebeuren een prioritaire rol vervult; 

- het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan 
organisatoren van activiteiten in de culturele infrastructuur en zo nodig het leveren 
van een bijdrage tot ondersteuning en coördinatie in de culturele sector;   
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- het voeren van een actief grond- en huisvestingsbeleid, zoals onder meer de 
aankoop en ontwikkeling van industriegronden, KMO-gronden, land- en 
tuinbouwgronden, woningbouwkavels en de aankoop, ontwikkeling en 
terbeschikkingstelling van strategisch gelegen panden; 

- het beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren, efficiënt inzetten en 
desgevallend vervreemden van het openbaar en privaat domein van de 
gemeente Bocholt en van haar eigen patrimonium dat de gemeente Bocholt 
hiertoe inbrengt in het AGB Bocholt; 

- het verlenen van aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten aan de 
gemeente Bocholt. 

 
In de bijzondere beheersovereenkomsten cultuur en sport (huidige versies 
vastgesteld door de raad van bestuur AGB en gemeenteraad op 24 oktober 2013) 
wordt deze opdracht verder gedetailleerd als volgt: 
 
Cultuur 
 
Het bedrijf wordt door de Gemeente belast met de exploitatie, het verbeteren en 
onderhouden en in voorkomend geval het oprichten van volgende 
cultuurinfrastructuur: 
 
- Gemeenschapscentrum De Kroon; 
- Jeugd- en cultuurhuis De Steen; 
- Buurthuis van Reppel, Reppelerweg 183, Bocholt 
 
Deze lijst kan worden aangevuld bij addendum aan deze overeenkomst.  
 
Het bedrijf wordt tevens belast met de organisatie van een eigen programma in de 
zalen of op een andere locatie en met diverse acties en initiatieven zoals beschreven 
in het gemeentelijke cultuurbeleidsplan. 
 
 
Om deze opdracht uit te voeren, beschikt het bedrijf over alle bevoegdheden die het 
zijn toegekend in de toepasselijke regelgeving en in de statuten. 
 
Sport 
 
Het bedrijf wordt door de Gemeente belast met de exploitatie, het verbeteren en 
onderhouden en in voorkomend geval het oprichten van volgende sportinfrastructuur: 
 
- Sporthal „de Damburg‟; 
- Sporthal „de Steenakker‟. 
 
Deze lijst kan worden aangevuld bij addendum aan deze overeenkomst. 
 
Het bedrijf wordt tevens belast met de sportpromotie en met diverse acties en 
initiatieven zoals beschreven in het gemeentelijke sportbeleidsplan. 
 
Om deze opdracht uit te voeren, beschikt het bedrijf over alle bevoegdheden die het 
zijn toegekend in de toepasselijke regelgeving en in de statuten. 
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Het AGB Bocholt voert de beheersovereenkomsten uit volgens de vastgelegde 
opdracht. Wat betreft cultuur, sport en toerisme heeft het AGB Bocholt meteen na 
haar oprichting haar opdracht ter zake opgenomen en alle opportuniteiten benut. In 
dat kader werden de bestaande vzw‟s ook opgeheven aangezien het financiële 
beheer van de culturele, sportieve en toeristische initiatieven en infrastructuur perfect 
en met de benodigde soepelheid binnen het AGB Bocholt kon gevoerd worden. 
 
Met de ontwikkeling van de KMO-zone kanaal werd vanaf 2013 het AGB Bocholt ook 
actief in het grondbeleid zoals vastgesteld in de algemene beheersovereenkomst  
 
2.2.3.2. Evaluatie beheersovereenkomsten 
 
Cultuur, sport, jeugd, toerisme 
Een belangrijk deel van het cultuur-, sport-, jeugd- en toeristisch beleid wordt door 
het AGB Bocholt uitgevoerd. Het gaat dan vooral over het beheer van de 
infrastructuur voor verenigingen en het organiseren van diverse activiteiten. 
Aangezien net deze beleidsdomeinen als prioritaire beleidsdomeinen werden 
aangeduid in het kader van het BBC is er zowel binnen de toelichting bij de rekening 
van de gemeente als het AGB Bocholt een uitgebreid evaluatierapport opgesteld 
door de bevoegde diensten. We verwijzen hier dan ook naar in het kader van de 
beheersovereenkomsten. 
 
Grondbeleid 
Vanaf 2013 werd het AGB Bocholt ook bevoegd voor de ontwikkeling van de KMO-
zone kanaal. Het AGB Bocholt zou de nodige gronden verwerven, de uitrusting van 
de zone realiseren en de percelen ook terug op de markt brengen. Aangezien voor 
de ontwikkeling heel wat gronden uit privaat bezit verworven moeten worden en de 
zone ook uitgerust dient te worden met toegangswegen, riolering en 
nutsvoorzieningen was er een belangrijke prefinanciering nodig door het AGB 
Bocholt. Beleidsmatig werd wel gesteld dat door de latere verkoop van de uitgeruste 
percelen minstens de gemaakte kosten terug gerecupereerd dienden te worden. 
Op 19 december 2013 werd het bestek voor een kredietovereenkomst betreffende 
het aangaan van straight loans ter financiering van het het project KMO-zone kanaal 
voor een bedrag van € 7.600.000,00 uitgeschreven door het AGB Bocholt. 
Op 24 april 2014 keurde de gemeenteraad een borgstelling van € 2.000.000,00 goed 
ter financiering van het project KMO-Kanaal, dit bedrag werd op 27 augustus 2015 
verhoogd tot € 4.000.000,00 en tot € 6.000.000,00 door de raad op 26 mei 2016. 
 
Op 24 april 2014 werd dan de principiële beslissing tot het verwerven van gronden 
genomen (incl. onteigeningsplan) en in diezelfde raad en de raad van 25 september 
2014 werd goedkeuring gegeven om diverse gronden aan te kopen en/of te ruilen in 
het kader van de ontwikkeling van de KMO-zone. 
In 2014 werden gronden aangekocht voor een bedrag van € 1.486.861,12 
De onderhandelingen met de diverse eigenaars verliepen goed en zo konden zoals 
hierboven al aangegeven verschillende percelen verworven worden. Met enkele 
andere eigenaars kon echter nog geen overeenkomst bereikt worden. 
In 2016 konden nog bijkomende gronden aangekocht worden voor een bedrag van  
€ 40.000,00.  
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Op 17 oktober 2012 heeft één eigenaar binnen het gebied beroep aangetekend bij 
de Raad van State tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan „‟KMO-Kanaal‟ (goedgekeurd 
op 7 juni 2012 door de deputatie provincie Limburg). Na een procedureslag van  
2 jaar heeft de Raad van State op 25 november 2014 een arrest uitgesproken dat het 
RUP vernietigt. Eind januari 2015 heeft de gemeenteraad een nieuw bestek 
uitgeschreven voor het hernemen van het opstellen van een uitvoeringsplan. In de 
loop van 2015 en 2016 werd er verder onderhandeld met de bewuste eigenaar maar 
er kon nog geen definitief compromis bereikt worden. 
Het gemeentebestuur wenste echter verder te gaan met de ontwikkeling van het 
gebied en het nieuwe ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “KMO - 
Kanaal”, bestaande uit een grafisch plan, een onteigeningsplan, een planbaten- en 
planschadeplan, een bundel met de milieuscreening, een bundel met de 
toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften, werd voorlopig 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2016. 
 
De gemeenteraad van 24 maart 2016 keurde in de kader van de ontwikkeling van de 
KMO-zone de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wegen- en rioleringswerken 
voor de Hamonterweg, Oudeweg, Hoekstraat en nieuw ontworpen straten, goed. 
 
Op 24 september 2015 keurde de raad van bestuur van het AGB Bocholt het bestek 
“infrastructuurwerken KMO-kanaal” goed voor een geraamd bedrag van  
€ 2.138.121,59 incl. BTW. Een gedeelte hiervan, de kosten voor aanleg riolering voor 
geraamd € 825.040,52 zal door Infrax betaald worden. 
Op 6 oktober 2016 werden de werken door het directiecomité gegund aan de firma 
Casters. 
Op 27 oktober 2016 keurde het directiecomité de lastvoorwaarden voor de 
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem goed en op 1 december 2016 
werd de opdracht gegund aan Studiebureau Archeologie BVBA. 
 
Tenslotte werd tijdens de commissie Algemeen Beleid van 21 juni 2016 met de 
raadsleden overleg gepleegd over de kostprijs van de percelen die na de inrichting 
op de markt zouden gebracht worden. 
 
Eind 2016 zijn bijna alle gronden verworven, is er een nieuw gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan “KMO-Kanaal‟ voorlopig goedgekeurd en werden de 
infrastructuurwerken en de archeologische screening aanbesteed.  
De bouwvergunning werd op 24 maart 2016 afgeleverd. Belangrijk voor de verdere 
realisatie van het project is dat in 2017 een compromis met de aanliggende 
eigenaars wordt bereikt en de laatste gronden ook definitief kunnen aangekocht 
worden. 
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3 Adviesorganen 

Gemeentelijke adviesorganen 

Adviescommissie bibliotheek 

Adviesorgaan voor cultuur 

Adviesorgaan voor gezinsbeleid (college) 

Adviesorgaan voor jeugd 

Adviesorgaan voor personen met een handicap en 
toegankelijkheid 

Adviesorgaan voor landbouw 

Adviesorgaan voor milieu en natuur 

Adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking 

Adviesorgaan voor senioren 

Adviesorgaan voor sport 

Adviesorgaan voor toerisme 

Lokaal Overleg Kinderopvang 

Adviesraad Lokale Economie 

Gecoro 

 

 

27 juni 2016 - 5
de

 leerjaar basisschool De Driehoek Bocholt wint Kinjer-OLS (en het Ummeke). 
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4 Intergemeentelijke samenwerking en participatie in 
andere rechtspersonen 

4.1 Verenigingen, stichtingen, vennootschappen waarin gemeente 

participeert (GD art. 58) 

 
Overzicht van alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de gemeente deelneemt - 

lokaal - 31/12/2015 

Naam rechtspersoon Vertegenwoordiging Naam Besluit 

Proef- en 

Vormingscentrum voor 

de landbouw vzw  0441.296.154 Raad van bestuur Plessers Jos 28/03/2013 

PWA vzw 0455.414.208.  Algemene Vergadering Janssen Petrus 27/10/2016 

      Vandeweyer Jo (VIA) 28/02/2013 

      

Heynickx Jeanine 

(NU) 28/02/2013 

      Vanmontfort Jos (NU) 28/02/2013 

      

Kerkhofs Marcel 

(NVA) 25/06/2015 

      De Wit Raf (SP.A) 24/04/2014 

CVBA 

Landschapsenergie cvba  Vennoot (3 A-aandelen) Gemeentebestuur 19/12/2013 

    Raad van bestuur Verjans Jan 19/12/2013 

 

4.2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (GD art. 58) 
 

Overzicht van alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de gemeente 
deelneemt - regionaal - en alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 31/12/2016 

 

Regio         

Bosgroep vzw Noord-Oost 
Limburg 

vzw 0469.481.087 Algemene 
Vergadering 

Verjans Jan 28/03/2013 

Vitas (Intercommunaal 
rustoord Sint-Antonius 
Peer) 

opdrachthoudende 
vereniging 

Algemene 
Vergadering 

Van Baelen Stijn 24/11/2016 

  0239.946.326 Raad van Bestuur: Croonen Mia 28/03/2013 

      Dries Sylvia 28/03/2013 

file:///C:/Users/eddie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KEDBE6O9/statuten%20pwa.pdf
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      Plessers Jos 28/03/2013 

Interlokale vereniging 
plaatselijke groep - Leader 
Kempen-Maasland 

interlok ver Plaatselijke Groep 
(Beheerscomité) 

Plessers Jos 28/02/2013 

Interlokale vereniging 
dierenasiel Oost-Limburg 

Interlok ver Beheerscomité Jan Verjans 27/04/2016 

   Sylvia Dries 27/04/2016 

Interlokale vereniging 
Noord-Limburgs 
Kunstondewijs NIKO 

interlok ver Beheerscomité 
Niko 

Croonen Mia 24/01/2013 

    Vervanger Claessens Jos 24/01/2013 

Leaderproject Plattelands 
educatief netwerk Kempen 
& Maasland - 
plattelandsklassen 

Project Klankbordgroep Plessers Jos c 28/02/2013 

Regionaal Landschap Lage 
Kempen vzw 

vzw 0479.520.983 Algemene 
Vergadering 

Plessers Jos 24/01/2013 

Algemeen, parkrangers, 
project grenswerking 
Kempen~broek 

  Raad Van Bestuur Plessers Jos 24/01/2013 

Intergemeentelijke 
projectvereniging Regionaal 
Landschap lage Kempen 

Projectvereniging Raad van Bestuur Mia Croonen 22/12/2016 

   Jos Plessers (plv) 22/12/2016 

  Raadgevende 
leden 

Lode Van Mierlo 22/12/2016 

   Peter Bloemen (plv) 22/12/2016 

Watering Groot-Broek Watering Raad van Bestuur Plessers Jos 28/02/2013 

    Algemene 
vergadering 

Plessers Jos c 10/03/2016 

Watering Vreenebeek Watering Algemene 
vergadering 

Verjans Jan c 10-03-2016 

Kempisch Tehuis - Sociale 
woonmaatschappij 

cvba 0401.314.140 Statutaire AV en 
Raden van bestuur 

Schrijvers Jan 28/03/2013 

Landwaarts - Sociale 
huisvesting 

cvba 0401.334.134 Statutaire AV en 
Raden van bestuur 

Schrijvers Jan 27/06/2013 

Provincie         

ERSV Limburg vzw vzw 0870.796.318 Algemene 
Vergadering 

Van Baelen Stijn 28/02/2013 

IGL opdrachthoudende 
vereniging 

Algemene 
Vergadering 

Goyens Jaklien 14/11/2016 

  0201.310.929 Raad van Bestuur Coolen Paul 24/01/2013 

INFRAX opdrachthoudende 
vereniging 

Algemene 
vergadering 

Coolen Paul 27/03/2014 

  0201.311.226 Plaatsvervanger Thijs Ria  27/03/2014 

    Raad van Bestuur Claessens Jos 24/01/2013 

INTER-MEDIA opdrachthoudende 
vereniging 

Algemene 
vergadering 

Van Baelen Stijn 24/04/2014 

  0872.183.022 Plaatsvervanger Plessers Jos 24/04/2014 

    Raad van Bestuur Verjans Jan 24/01/2013 

INTER-AQUA opdrachthoudende 
vereniging 

Algemene 
vergadering 

Verjans Jan 24/04/2014 

  0872.183.121   Theuwissen Lieve 24/04/2014 
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    Raad van Bestuur Theuwissen Lieve 24/01/2013 

INTER-ENERGA opdrachthoudende 
vereniging 

Algemene 
vergadering 

Croonen Mia 24/04/2014 

  0207.165.769 Plaatsvervanger Dries Sylvia 24/04/2014 

    Raad van Bestuur Claessens Jos 24/01/2013 

Limburg.net opdrachthoudende 
vereniging 

Algemene 
Vergadering 

Verjans Jan 28/11/2013 

  0214.533.712 Plaatsvervanger Vanherk Marc 28/11/2013 

    Raad van Bestuur Croonen Mia 24/01/2013 

Logo vzw - Lokaal 
gezondheidsoverleg 

vzw 0465.044.427 Algemene 
vergadering 

Croonen Mia 28/02/2013 

Nuhma NV 0472.325.068 Algemene 
vergadering 

Thijs Ria  28/02/2013 

Toerisme Limburg vzw vzw 0420.092.944 Algemene 
vergadering 

Bloemen Rik  28/02/2013 

Intergem Samenwerking - 
Vlaanderen 

        

VMW - De  Watergroep cvba 0224.771.4 Algemene 
vergadering 

Vanmontfort Jos 24/01/2013 

    Provinciaal comité 
P-waterdienst 

Vanmierlo Erik  24/01/2013 

CIPAL dienstverlenende 
vereniging 

Algemene 
vergadering 

Dries Sylvia 22/05/2014 

  0219.395.192 Plaatsvervanger Bloemen Rik  22/05/2014 

    Adviescomité Claessens Jos 28/02/2013 

De Lijn Vlaamse 
Vervoersmij. 
0242.069.537 

Algemene 
Vergadering 

Verontsch. 19/05/2016 

Gemeentelijke Holding NV in 
vereffening 

NV 0203.211.040 Algemene 
Vergadering 

Verontsch. 26/05/2016 

Ethias Onderl. Verzek.ver. 
0402.370.054 

Algemene 
Vergadering 

Verontsch. 12/05/2016 

Inter-Regies Coöp.Ven. Met 
beperkte  aansprk. 
0207.622.758 

Algemene 
vergadering 

Vanmontfort Jos 28/02/2013 

VVSG vzw 451.857.573 Algemene 
vergadering 

Claessens Jos 24/01/2013 

 

 

29 april 2016 - Bezoek officiële delegatie aan Duits Bocholt 
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5 Administratie en werking bestuur 

5.1 Evaluatie managementteam  

 
5.1.1. Juridisch kader 
 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen bepaalt dat er in elke 
gemeente een managementteam is. 
 
5.1.2. Taken en bevoegdheden 
 
5.1.2.1. algemeen: 
Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij 
de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. 
Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de 
organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne 
communicatie. 
 
5.1.2.2. specifiek: 
Na elke volledige vernieuwing van de gemeenteraad sluit het managementteam 
een afsprakennota af met het schepencollege en de burgemeester over de wijze 
waarop het managementteam en het schepencollege samenwerken om de 
beleidsdoelstellingen te realiseren en over de omgangsvormen tussen bestuur en 
administratie. 
De laatst goedgekeurde afsprakennota dateert van 31 januari 2013. 
 
Het managementteam is wettelijk bevoegd voor het opstellen (onder leiding van de 
gemeentesecretaris) van het voorontwerp van: 

-het organigram; 
-de rechtspositieregeling van het personeel; 
-de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan; 
-de beleidsnota van het budget; 
-de verklarende nota van een budgetwijziging; 
-de verklarende nota van een interne kredietaanpassing. 

Na overleg met het managementteam wordt ook een intern controlesysteem 
vastgesteld 
 
5.1.3. Samenstelling 
 
Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris, de financieel beheerder 
en alle andere leden die geen mandataris zijn en waarvan de deelname aan het 
managementteam nuttig wordt geacht voor het functioneren van de gemeente. 
De burgemeester, of in voorkomend geval de schepen door hem aangeduid, maakt 
met raadgevende stem deel uit van het managementteam. 
De gemeenteraad stelde op 27 oktober 2016 het managementteam als volgt 
samen: 

-gemeentesecretaris – Eddie Brebels; 
-financieel beheerder – Erik Vander Mierde; 
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-stafmedewerker – Rik Bloemen; 
-diensthoofd personeel – Jolijn Noels; 
-stedenbouwkundig ambtenaar – Els Vandamme; 
-sportfunctionaris – René Schetz; 
-algemeen coördinator OCMW – Nadine Cremers. 
-diensthoofd technische dienst – Bart Smeets. 

 
5.1.4. Werking 2016 
 
Het managementteam werd opgestart door de gemeenteraad in zitting van 18 
oktober 2007 
In 2016 vergaderde het managementteam 10 keer. 
 
De voornaamste adviezen/voorstellen/ontwerpen/onderwerpen waren: 
Personeel -ontwerp rechtspositieregeling 

-voordelen (GSM, tablets) 
-ontwerp personeelsformatie 
-ontwerp organigram 
-ontwerp arbeidsreglement 
-lopende aanwervingsprocedures en personeelsplanning 
-terugkoppeling functioneringsgesprekken 
-efficiëntie en effectiviteit (organisatieniveau en dienstniveau),  

bv. werkwijze stage-aanvragen, thuiswerken, verlofregeling 
(brugdagen, collectieve sluitingsdagen) 

-personeelsbevoegdheden – delegatie 
-welzijn op het werk – preventie - tevredenheidsonderzoek 

 
Financiën -nieuwe manier van rapporteren: kwartaalrapportering 

-ontwerp budget 
-ontwerp meerjarenplanning 
-budgetwijziging 
-ontwerp rekening 
-aanpassing meerjarenplanning 

 
Communicatie en samenwerking: -evaluatie diensthoofdenweekend 
      -klachtenprocedure herziening 

-voorbereiding diensthoofdenweekend 
-voorbereiding personeelsuitstap 
-evaluatie personeelsfeesten 
-structuur overlegorganen (o.a. structuur      
MAT, DH-overleg) 
-fusies 
-decreet lokale besturen 
-informatieveiligheid 

 
Interne controle: -interne controle – werkgroepen diensthoofdenweekend 

-interne controle – algemeen   
-elektronisch betalen 
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Projectwerking: -bespreking grote projecten (bv. zelfsturende teams TD, 
Voorstelling Zandbron, Voorstelling Damburg) 

 

 

3 juni 2016 – officiële opening verenigingenlokaal ‘de Dam’ 
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5.2. Personeel  

 
5.2.1.Personeelsgegevens (toestand 31-12-2016) 
 
Bron: personeelslijst excel (uitgezonderd langdurig afwezige personeelsleden 
waarvoor vervanging werd voorzien, hetzij via een vervangingsovereenkomst, hetzij 
via een overeenkomst van bepaalde duur)  
 
5.2.1.1. Indeling naar leeftijd – leeftijdspiramide gemeentebestuur Bocholt 
 

Leeftijd Aantal 

<=20 0 

21-25 2 

26-30 6 

31-35 7 

36-40 10 

41-45 14 

46-50 11 

51-55 32 

56-60 13 

>60 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

<=20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60
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5.2.1.2. Indeling en verdeling naar statuut 
 

Statuut Aantal Procent 

Contractueel 69 71,13 

Statutair 26 26,80 

Statutair / Contractueel 1 1,03 

Statutair op proef 1 1,03 
Leerwerker - 
contractueel 0 0,00 

 

 
 

Met ingang van 01-04-2015 werd het gesco-statuut afgeschaft. Alle gesco‟s werden 
toen gewone contractuele medewerkers. 
 
5.2.1.3. Indeling en verdeling naar geslacht 
 

Geslacht Aantal Procent 

mannelijk 50 51,55 

vrouwelijk 47 48,45 

 
 

5.2.1.4. Verdeling arbeider/bediende 
 

  Aantal Procent 

Arbeider 51 52,58 

Bediende 46 47,42 

 
  

Contractueel Statutair
Statutair /

Contractueel
Statutair op

proef
Leerwerker -
contractueel

Procent 71,13 26,80 1,03 1,03 0,00
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5.2.1.5. Indeling en verdeling naar niveau 
 

Niveau Aantal Procent 

DEC 2 2,06 

A 3 3,09 

B 16 16,49 

C/B 1 1,03 

C 28 28,87 

D 26 26,80 

E 8 8,25 

E/D 13 13,40 

 
 

 
 
 

5.2.2. Personeelsstructuur 
 
5.2.2.1. Formatie (geldende formatie op 31-12-2016) 
 
 

Statutaire betrekkingen 
Niveau (WS) functie  permanente behoefte in VTE 
decretale graad secretaris 1 
decretale graad financieel beheerder 1 
 
A1a-3a stafmedewerker 1 
A1a-3a stedenbouwkundig ambtenaar 1    
A1a-3a sportfunctionaris 1 
A1a-3a diensthoofd personeel 1 
A1a-3a hoofd technische dienst 1 
 
B4-5 bibliothecaris 1 
B4-5 beleidsmedewerker GIS 1 
B4-5 diensthoofd burgerzaken 1 
B4-5 informatieambtenaar 1 
B4-5 diensthoofd gemeenschapscentrum 1 
 
B1-3 deskundige personeel 1 

DEC A B C/B C D E E/D

Procent 2,06 3,09 16,49 1,03 28,87 26,80 8,25 13,40
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B1-3 milieuambtenaar 1 
B1-3 boekhouder 1 
B1-3 bibliotheekassistent-dienstleider 1 
 
C4-5 werftoezichter 1 
C4-5 teamverantwoordelijke TD 3 
 
C1-3 administratief medewerk(st)er   5   
C1-3 bibliotheekassistent 0,94 
 
D4 technisch hoofdassistent 1 
 
D1-3 technisch assistent 2 
 
E1-3 schoonma(a)k(st)er 1 
 

Contractuele betrekkingen 
B1-3 informaticus 1 
B1-3 toeristisch coördinator 1 
B1-3 preventieadviseur 1 
B1-3 deskundige financiën 1 
B1-3 jeugdconsulent(e) 1 
B1-3 deskundige ruimtelijke ordening 1 
 
C1-3 administratief medewerk(st)er 10 
C1-3 bibliotheekassistent 1,6 
C1-3 cultuurtechnieker 1 
C1-3 projectmedewerker cultuur 1 
C1-3 ICT-medewerker 0,66 

 
D4 technisch hoofdassistent 5 
 
D1-3 technisch assistent 25 
D1-3 toezicht – sport 1,2 
D1-3 toezicht – cultuur 1,6 
 
E1-3 schoonma(a)k(st)er 2,64 
E1-3 onderhoud – sport 1,4 
E1-3 onderhoud – cultuur 1,5 
E1-3 technisch beambte 1 

 
Navolgende statutaire en contractuele betrekkingen werden voorzien als uitdovend: 
D1-3 administratief assistent(e) 0,50 
C1-3 administratief medewerker-drukker 1 
B4-5 stedenbouwkundig ambtenaar 1  
B4-5 projectbeheerder 1 
C1-3 technisch leider openbare werken 1 
C1-3 technisch leider groendienst 1 
C1-3 technisch leider gebouwen, verkeer 1 
   

 
Navolgende statutaire betrekking werden geschrapt met ingang van 01-07-2016: 

B4-5 diensthoofd technische dienst 1 
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5.2.2.2. Bezetting (toestand 31-12-2016) 
 
 
Graad Functienaam Naam Statuut ADM Regime 

  STAFDIENST         

Dec Secretaris Eddie 
Brebels 

Statutair ADM 1,00 

A1a-A3a Stafmedewerker Rik 
Bloemen 

Statutair ADM 1,00 

B4-5 Beleidsmedewerker 
GIS 

Filip Maris Statutair ADM 0,00 

C1-3 Administratief 
medewerker 

Kristel Vaes Contractueel ADM 1,00 

    Ariane Cox Contractueel ADM 0,24 

  INFORMATIE EN 
ONTHAAL 

        

B4-5 Informatieambtenaa
r 

Koen Nijsen Statutair ADM 1,00 

C1-3 Administratief 
medewerker 

Diane 
Brands 

Statutair ADM 0,50 

C1-3 Administratief 
medewerker 

Jos 
Bloemen 

Statutair ADM 0,80 

D1-3 Administratief 
assistent 

Rina Loos Statutair ADM 0,50 

E1-3 Schoonmaakster Marijke 
Dreesen 

Statutair   0,80 

    Paula Elias Contractueel   0,63 

    Rita 
Timmermans 

Contractueel   0,16 

  PERSONEEL EN 
ORGANISATIE 

        

A1a-A3a Diensthoofd 
Personeel 

Jolijn Noels Statutair ADM 1,00 

B1-3 Preventieadviseur Peter 
Paesen 

Contractueel ADM 1,00 

B1-3 Deskundige 
personeel 

Ine Feyen Contractueel ADM 1,00 

            

  ICT         

B1-3 Informaticus Kristel 
Verheyen 

Contractueel ADM 0,80 

C1-3 ICT-medewerker Michiel 
Kerpershoek 

Contractueel ADM 0,66 

  FINANCIËLE 
DIENST 

        

Dec Financieel 
beheerder 

Erik Vander 
Mierde 

Statutair ADM 1,00 

B1-3 Boekhouder Marina 
Schilderman
s 

Statutair ADM 0,80 

B1-3 Deskundige financiën Sam 
Slenders 

Contractueel ADM 0,80 

C1-3 Administratief 
medewerker 

Ann 
Drieskens 

Contractueel ADM 0,80 

    Anita 
Moonen 

Contractueel ADM 0,80 
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  BURGERZAKEN         

B4-5 Diensthoofd 
burgerzaken 

Anja 
Moonen 

Statutair ADM 0,80 

C1-3 Administratief 
medewerker 

Olga 
Schouteden 

contractueel ADM 0,79 

    Krista 
Vrancken 

contractueel ADM 1,00 

    Nikie Jaenen contractueel ADM 0,76 

    Ariane Cox contractueel ADM 0,50 

  DIENST ROL         

A1a-A3a Stedenbouwkundig 
ambtenaar 

  Statutair ADM 0,00 

B4-5 Stedenbouwkundig 
ambtenaar 

Els 
Vandamme 

Stat.op proef ADM 1,00 

B1-3 Milieuambtenaar Patrick 
Golkowski 

Statutair ADM 0,80 

B1-3 GIS-coördinator Ingrid 
Habraken 

Contractueel ADM 1,00 

B1-3 Deskundige ROL Dorien 
Vossen 

Contractueel ADM 1,00 

C1-3 Administratief 
medewerker 

Grietje 
Moonen 

Statutair ADM 0,50 

    Linda 
Creemers 

Contractueel ADM 0,75 

    Kelly 
Eygemans 

Contractueel ADM 0,75 

    Sofie Ruijten Contractueel ADM 0,50 

  DIENST VRIJE TIJD         

C1-3 Projectmedewerker 
cultuur 

Brecht Leen Contractueel ADM 1,00 

C1-3 Administratief 
medewerker 
ontwikkelingssamen-
werking en 
adviesraden 

Diane 
Goossens 

Contractueel ADM 0,50 

B1-3 Jeugdconsulent   Contractueel ADM 0,00 

B1-3 Toeristisch 
coördinator 

Davy 
Timmermans 

Contractueel ADM 0,80 

E1-3 Schoonmaakster Rita 
Timmermans 

Contractueel   0,34 

C1-3 Gemeenschaps-
wacht 

Stijn 
Ulenaers 

Contractueel 
(MR) 

ADM 1,00 

B4-5 Diensthoofd 
gemeenschapscentru
m 

Leen 
Burggraeve 

Statutair ADM 1,00 

C1-3 Administratief 
medewerker G.C. 

Karine 
Tielens 

Contractueel ADM 0,24 

    Esther 
Beusen 

Contractueel ADM 0,53 

C1-3 Technisch 
medewerker cultuur 

Jasper 
Hendrikx 

Contractueel 
(MR) 

  1,00 

    Kristof 
Mackowiak 

Contractueel   0,92 

E1-3/D1-3 Cultuurtoezichter Joyce 
Lamers 

Contractueel   0,50 
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    Caroline 
Stevens 

Contractueel   0,50 

    Marleen 
Boonen 

Contractueel   0,50 

    Josy Boonen Contractueel   0,50 

    Sangeeta 
Vandervoort 

Contractueel   0,50 

    Annie 
Huskens 

Contractueel   0,50 

  DIENST SPORT         

A1a-A3a Sportfunctionaris Rene Schetz Statutair ADM 1,00 

B1-3 Sportpromotor Ruud 
Verbakel 

Contractueel 
(MR) 

ADM 1,00 

E1-3/D1-3 Sporttoezichter Tineke 
Daemen 

Contractueel     0,50 

    Linda 
Pierson 

Contractueel 
(MR) 

  0,50 

    Danielle 
Corstjens 

Contractueel   0,50 

    Chris 
Smeets 

Contractueel   0,50 

    Hennie 
Driesen 

Contractueel   0,50 

    Sylvie 
Spreuwers 

Contractueel   0,50 

    Custers 
Fabiola 

Contractueel   0,50 

    Karine 
Heynickx 

Contractueel 
(MR) 

  0,50 

  OPENBARE 
BIBLIOTHEEK 

        

B4-5 Bibliothecaris Ann 
Rombaut 

Statutair ADMB 0,80 

B1-3 Bibliotheekassistent 
dienstleider 

Marleen 
Bloemen 

Contractueel ADMB 0,20 

C1-3 Bibliotheekassistent Bernard 
Neyens 

Statutair ADMB 0,68 

    Andre 
Verbakel 

Statutair ADMB 0,26 

    Marleen 
Bloemen 

Contractueel ADMB 0,55 

    Conny 
Schuermans 

Contractueel ADMB 0,50 

    Andre 
Verbakel 

Contractueel ADMB 0,74 

E1-3 Schoonmaakster Christa 
Eerlings 

Contractueel   0,50 

    Martine 
Emmers 

Contractueel 
(MR) 

  0,50 

  TECHNISCHE 
DIENSTEN 

        

A1a-A3a Hoofd technische 
dienst 

Bart 
Smeets 

Statutair ADM 1,00 

C1-3 Administratief 
medewerker 

Greet Lowis Statutair ADM 0,80 

C1-3 Administratief 
medewerker 

Fay 
Eerlings 

Contractueel ADM 1,00 
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C4-5 Werftoezichter Filip 
Ramaekers 

Statutair   1,00 

E1-3 Schoonmaakster Josette 
Jehoul 

Contractueel   0,50 

C4-5 Technisch leider 
gebouwen en 
verkeer 

Patriek 
Daniëls 

Statutair   1,00 

C4-5 Technisch leider 
groendienst 

Frank 
Vanderhoyd
onk 

Statutair   1,00 

C4-5 Technisch leider 
openbare werken 

Ronny 
Bollen 

Statutair   1,00 

D4 Technisch 
hoofdassistent 

Jos 
Savelkoul 

Statutair   0,80 

    Noël 
Vanheusden 

Contractueel   0,00 

    Jef Kusters Contractueel   0,00 

    Chris Lowis Contractueel   1,00 

    Rudi 
Bloemen 

Contractueel   1,00 

D1-3 Technisch assistent Jos Hendrix Statutair   1,00 

    Luc Bollen Contractueel   1,00 

    Erik 
Vandewaerd
e 

Contractueel 
(MR) 

  1,00 

    Bjorn Meuris Contractueel   0,80 

    Davy Buelen Contractueel   1,00 

    Erik 
Goossens 

Contractueel   0,80 

    Guido 
Goijens 

Contractueel   1,00 

    Hans Krause Contractueel   0,80 

    Jaak Vande 
Weyer 

Contractueel   0,80 

    Jos Cillen Contractueel   0,50 

    Jos Palmans Contractueel   0,00 

    Luc 
Bloemen 

Contractueel   0,80 

    Luc Louis Contractueel   0,80 

    Michiel 
Schonkeren 

Contractueel   0,80 

    Peter Pepels Contractueel   1,00 

    Pieter 
Vandeurzen 

Contractueel   0,00 

    Roger 
Paesen 

Contractueel   0,80 

    Ronny Wils Contractueel   1,00 

    Rudi 
Verstraten 

Contractueel   0,80 

    Dirk Brebels Contractueel   1,00 

    Johnny 
Drijkoningen 

Contractueel   1,00 

    Patrick 
Kerkhofs 

Contractueel   1,00 

    Glenn Contractueel   1,00 
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Conen 

E1-3 Technisch beambte Bernd 
Limerkens 

Contractueel   1,00 

 
 

5.2.2.3. Overzicht verlofstelsels (toestand 31-12-2016) 
 
Halftijdse vervroegde uittreding 
-Moonen Grietje 
 
Vrijwillige vierdagenweek 
-Dreesen Marijke 
-Moonen Anja 
-Bloemen Jos 
-Savelkoul Jos 
 
Loopbaanvermindering: 
*Technische dienst       

-pensioen Vande Weyer Jaak  1/5e    
-pensioen Louies Luc   1/5e    
-pensioen Cillen Jos   1/2e    
-pensioen Bloemen Luc   1/5e    
-pensioen Goossens Erik  1/5e    
-pensioen Verstraten Rudi  1/5e    
-pensioen Lowis Greet   1/5e    
-pensioen Paesen Roger   1/5e    
-pensioen Krause Hans   1/5e    
-28/02/2017 Vandeurzen Pieter  volledig 

 
*Gemeentehuis 

-pensioen Brands Diane   1/2e    
-22/05/2017 Creemers Linda  1/2e     
-31/01/2018 Slenders Sam   1/5e    
-31/12/2018 Ruijten Sofie   1/2e  
-31/03/2020 Feyen Ine   1/5e  
-30/06/2021 Golkowski Patrick  1/5e  
-31/07/2021 Drieskens Ann  1/5e  
-31/07/2021 Moonen Anita   1/5e  
-31/07/2021 Schildermans Marina  1/5e  

 
*Steen 

-31/08/2021 Timmermans Davy  1/5e  
 

*Bibliotheek 
-pensioen Rombaut Ann   1/5e 

 

*Verlof deeltijdse prestaties 
*Technische dienst       
-30/04/2018 Schonkeren Michiel  1/5e   
-30/06/2018 Meuris Björn   1/5e   
-26/01/2019 Bollen Luc   1/5e     
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*Onbetaald verlof – contingent twee jaar 
*Gemeentehuis     
-Filip Maris 

5.2.3. Personeelsbewegingen 

5.2.3.1. Overzicht aanwervingsprocedures 
*Administratief medewerker ROL 
*Deskundige ruimtelijke ordening 
*Jeugdconsulent 
*Sporttoezichter - aanleg WR - 1 
*Sporttoezichter -aanleg WR - 2 
*Sporttoezichter - 3 
*Theatertechnieker G.C. De Kroon 
*Technisch assistent - 1 
*Technisch assistent - 2 
 

5.2.3.2. Overzicht bevorderingsprocedures 
*Hoofd technische dienst: B4-5 naar A1a-A3a 
*Teamverantwoordelijke technische dienst: C1-3 naar C4-5 
 

5.2.3.3. Overzicht procedure interne personeelsmobiliteit 
*/ 
 

5.2.3.4. Opwaardering functie 
*/ 
 

5.2.3.5. Nieuwe indiensttredingen 
*21-03-2016: Custers Fabiola, sporttoezichtster (contractueel, 19/38) 
*21-03-2016: Daemen Tineke, sporttoezichtster (contractueel, 19/38) 
*01-09-2016: Velthuijzen Mariëlle, sporttoezichtster (contractueel, 19/38) 
*08-12-2016: Eygemans Kelly, administratief medewerkster R.O. (contractueel, 28,5/38) 

 
5.2.3.6. Uitdiensttredingen 
*31-10-2016: Heijnen Bart, theatertechnicus (contractueel, 38/38) 
*08-11-2016: Moons Ruth, jeugdconsulente (contractueel, 30,4/38) 
*27-12-2016: Claessens Marie-José, administratief medewerkster (contractueel, 6/38) 
*31-12-2016: Paumen Koen, technisch assistent (contractueel, 38/38) 
 

5.2.3.7.Gepensioneerden 
*31-05-2016: Papasidero Cesare, technisch assistent (contractueel, 19/38) 
*30-06-2016: Den Hond Annemarie, sporttoezichtster (contractueel, 19/38) 
*31-07-2016: Van Wortswinkel Gerard, technisch assistent (contractueel, 30,4/38) 
*01-12-2016: Rijnkens Pierre, theatertechnicus (contractueel, 30,4/38) 
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5.2.4. Overzicht personeelsfeesten en bijzondere gebeurtenissen 
Overzicht recepties en feesten 
2016 
 

-nieuwjaarsreceptie: 04-01-2016 
-carnavalsreceptie: 09-02-2016 
-receptie gepensioneerden: 23-12-2016 

Personeelsreis 2016 
 

-bestemming: Luik 
-datum: 17-06-2016 

50-jarigen in 2016 
 

-Emmers Martine 
-Schouteden Olga 

60-jarigen in 2016 
 

-Den Hond Annemie 
-Kusters Jef 
-Papasidero Cesare 
-Rijnkens Pierre 
-Rombaut Ann 
-Van Wortswinkel Gerard 
-Verbakel André 

Huwelijken bij personeelsleden in 
2016 
 

-13-02-2016: Fay Eerlings en Dwayne Dreesen 
-14-05-2016: Brecht Leen en Greet Claes 
-27-05-2016: Pierre Rijnkens en Liliane Reynders 
-22-07-2016: Patrick Golkowski en Dana Vliegen 
 

Kinderen geboren bij 
personeelsleden in 2016 
 

-Sam Slenders – 16-03-2016: Alexa Slenders 
-Ruud Verbakel – 01-05-2016: Wout Verbakel 
-Fay Eerlings – 14-07-2016: Amélie Dreesen  

Gehuldigden (eretekens) in 2016 Eretekens (tijdens nieuwjaarsreceptie 13-01-2017): 
 *25 jaar in dienst: 
  -Palmans Jos 
 *35 jaar in dienst: 
  -Brands Diane 
  -Dreesen Marijke 

 

5.2.5. Personeelsaan- of afwezigheid 

 
5.2.5.1. Ziekte 

- aantal ziektedagen: 1798 ziektedagen in 2016 door het voltallige gemeentepersoneel 
- aantal dagen ziek zonder briefje: 55 ziektedagen 
- aantal controleonderzoeken aan huis: 43 controles 

 

5.2.5.2. Arbeidsongeval 
- aantal arbeidsongevallen: 4 

 

5.2.5.3. Preventie 
- aanwervingsonderzoeken: 4 
- aantal periodieke controles: 45 
- aantal werkhervattingsonderzoeken: 12 

 

5.2.6. Communicatie naar personeel 

 
Aantal flash-berichten: 11 
Aantal gezetjes: 1 (december) 
Aantal dienstnota‟s/dienstmededelingen: 7 
Aantal inservice-opleidingen georganiseerd door de personeelsdienst – overheen de 
diensten: 5: 
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- Outlook 2010 
- Opleiding kleine blusmiddelen 
- Opleiding mentorschap 
- Herhalingscursus hulpverlener 
- Opleiding leidinggeven: veranderingsprocessen, stress & burn-out 
 

5.2.7. Sociale dienst voor het personeel 
 
Het gemeentebestuur is aangesloten bij de “Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale 
Besturen – Vlaanderen”. GSD-V vzw richt zich als sociale dienst tot lokale besturen in 
Vlaanderen. 
 

5.2.7.1. Begunstigden 
De rechtstreeks begunstigde: iedereen die werkt bij een aangesloten bestuur en uit wier 
hoofde een bijzondere bijdrage wordt betaald aan de GSD-V (statutairen, contractanten, 
gesco‟s, tijdelijken, artikel 60§7 OCMW-wet, …). Belangrijk: er zijn geen minimale 
voorwaarden inzake de duurtijd van de tewerkstelling of het arbeidsregime (voltijds of 
deeltijds). 
 
De onrechtstreeks begunstigde: voor deze categorie wordt geen bijdrage betaald aan de 
GSD-V: 
1. De personen fiscaal ten laste van de werknemer en onder hetzelfde dak wonend. 
2. De gepensioneerde werknemers van een aangesloten bestuur alsook de personen die 
deel uitmaken van hun gezin en (fiscaal) ten laste zijn. 
3. De in disponibiliteit geplaatste statutaire personeelsleden met wachtgeld, alsook de 
personen die deel uitmaken van hun gezin en (fiscaal) ten laste zijn. 
4. De zieke, niet vast aangestelde statutaire personeelsleden, gedurende de eerste 12 
maanden van hun ziekte. 
5. De weduwen en weduwnaars van (gepensioneerde) personeelsleden, op voorwaarde dat 
zij naast het overlevingspensioen zeer beperkte/geen eigen bestaansmiddelen hebben. 
6. De wezen uit een begunstigd gezin, zolang er wezenbijslag betaald wordt. 
 

5.2.7.2. Dienstverlening 
a. Automatische tegemoetkomingen: De premies worden na een eenvoudig administratief 
onderzoek toegekend, naar aanleiding van bepaalde familiale of professionele 
gebeurtenissen (geboorte, handicap, relatie, pensioen of overlijden). Om de premie te 
bekomen, volstaat het om het speciale aanvraagformulier in te dienen. De aanvragen 
moeten binnen een redelijke termijn, maximaal 12 maanden na de gebeurtenis, ingediend 
zijn. 
 
b. Sociale interventies: De hulpverlening kan verschillende vormen aannemen: 

 begeleiding en opvolging in bepaalde situaties, wanneer de begunstigde dit wenst; 

 inlichtingen over sociale wetgeving, concreet gericht op het samenstellen van een 
dossier;  

 financiële tussenkomsten in medische en farmaceutische kosten, hospitalisatiekosten, 
kosten voor prothesen of medische apparatuur, voor een bijzonder dieet, enz.. 

 
c. Collectieve hospitalisatieverzekering: Ingevolge een sectoraal akkoord zijn alle lokale 
besturen in het Vlaams Gewest vanaf het jaar 2002 verplicht een gratis "collectieve 
verzekering gezondheidszorg" aan hun personeelsleden aan te bieden. Het 
gemeentebestuur is hiervoor via de GSD-V bij Ethias aangesloten. De personeelsleden van 
ons bestuur kunnen gratis toetreden tot deze verzekering. 
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d. Vakantiedienst POLLEN: De personeelsleden kunnen gebruik maken van het uitgebreid 
en aantrekkelijk vakantieaanbod van de vzw POLLEN. Via de samenwerking met diverse 
touroperatoren biedt de vzw Pollen de personeelsleden bijzondere voordelen. 
 
e. Pluspas: PlusPas is een nieuw aanbod van de GSD-V dat werd uitgewerkt in 
samenwerking met de Vlaamse Overheid. Het is een platform van kortingen en voordelen 
voor alle personeelsleden van de aangesloten besturen. 
 

5.2.8. Vakbond 
 
De bevoegdheden van het syndicaal basisoverlegcomité en het onderhandelingscomité 
(HOC en BOC) worden in grote lijnen bepaald door het syndicaal statuut. Deze 
bevoegdheden omvatten, voor wat het basisoverlegcomité betreft, onder meer het 
vastleggen van de personeelsformatie, de arbeidsduur en de organisatie van het werk. Het 
onderhandelingscomité is bevoegd voor zowel de gemeente als het OCMW inzake 
rechtspositieregeling. Van rechtswege is de burgemeester voorzitter en de voorzitter van het 
OCMW ondervoorzitter van de comités. 
Secretaris van beide comités is het diensthoofd personeel. 
 
Aantal vergaderingen in 2016: 
- hoger onderhandelingscomité: 3 
- basisoverlegcomité: 2 
 

5.2.9. Besluitvorming personeelsdienst 
 

 Secretaris College van 
burgemeester 
en schepenen 

Gemeenteraad Visum door de 
financieel 
beheerder 

2014 65 dossiers 74 dossiers 7 dossiers 13 dossiers – 
allen OK 

2015 52 dossiers 109 dossiers 9 dossiers 40 dossiers – 
allen OK 

2016 66 dossiers 103 dossiers 8 dossiers 23 dossiers –  
Allen OK 

 
 

5.2.10. Evaluatie acties personeel 
 
Actie A12.1.1 Medewerkers aantrekken, selecteren en aanstellen  

JA 
In 2016 werden er 9 normale aanwervingsprocedures georganiseerd: nl. Administratief 
medewerker ROL, Deskundige ruimtelijke ordening, Jeugdconsulent, Sporttoezichter - 
aanleg WR – 1, Sporttoezichter -aanleg WR – 2, Sporttoezichter – 3, Theatertechnieker G.C. 
De Kroon, Technisch assistent – 1 en Technisch assistent – 2. Hiervan resulteerde 7 
procedures in een effectieve aanwerving (voor 4 procedures echter pas een indiensttreding 
in 2017). 
 
Verder vonden er 2 bevorderingsprocedures, nl. Diensthoofd technische dienst: B4-5 naar 
A1a-A3a en teamverantwoordelijken: C1-3 naar V4-5. 
 
Er vonden geen procedures interne personeelsmobiliteit of niveau-opwaarderingen plaats.  
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A12.1.2 Het bewerkstelligen van een vlotte integratie van nieuwe werknemers door een 

professioneel uitgebouwde onthaalprocedure  

JA MAAR 

In 2016 zijn 4 nieuwe personeelsleden beginnen werken voor gemeentebestuur Bocholt. Elk 

van deze medewerkers werd ontvangen door de personeelsdienst voor een 

kennismakingsgesprek, de burgemeester (eedaflegging) en de interne preventieadviseur. 

Hun komst werd aangekondigd in de personeelsflash en door de diensthoofden op de dienst 

van tewerkstelling zelf. De onthaalprocedure zoals voorlopig uitgewerkt werd hierbij gevolgd. 

Eind 2015 is de deskundige personeelsdienst gestart met de uitwerking van een nieuwe, 

modernere en gedegen onthaalprocedure waarbij o.a. gebruik zal gemaakt worden van een 

onthaalbrochure (organisatieniveau en dienstniveau), een onthaalchecklist, een 

onthaaltraject en de invoering van mentorschap. 

Deze vernieuwde procedure werd in 2016 verder verfijnd en zal in 2017 verder vorm krijgen, 

nog besproken worden met het MAT en geïmplementeerd worden met de diensthoofden. 

A12.1.3 Het opstellen en opvolgen van functiebeschrijvingen 

JA MAAR 
In 2016 waren voor alle functies functiebeschrijvingen aanwezig. Voor de functies waarvoor 
een nieuwe wervingsprocedure werd uitgeschreven, werden de functiebeschrijvingen kritisch 
bekeken en herschreven waar nodig. Voor nieuwe functies (bv. diensthoofd technische 
dienst en teamverantwoordelijke TD) werden nieuwe functiebeschrijvingen opgemaakt. 
 
Wijzigingen aan bestaande beschrijvingen werden door de diensthoofden aangeleverd aan 
de personeelsdienst die zorgde voor de nodige aanpassingen. 
In 2017 moet bekeken worden hoe aanpassingen/wijzigingen aan de functiebeschrijvingen 
eventueel een formeler karakter (bv. In besluitvorming) kunnen krijgen. 
 
A12.1.4 Het uitwerken, bewaken en ondersteunen van een evaluatie- en 

functioneringsprocedure 

JA MAAR 
Begin 2016 dienden alle werknemers gefunctioneerd te worden met betrekking tot het jaar 
2015. De diensthoofden werden hieraan tijdig herinnerd door de personeelsdienst en ze 
werden begeleid/ kregen de nodige ondersteuning doorheen het functioneringsproces. 
5 Werknemers waren begin 2016 langdurig afwezig (ofwel door ziekte, ofwel door voltijdse 
loopbaanonderbreking) en zij werden niet gefunctioneerd.  
2 Werknemers namen begin 2016 een nieuwe functie op en werden omwille van die reden 
niet gefunctioneerd. 
Een andere werkneemster was in opzeg  en ook de 2 decretale graden werden niet 
gefunctioneerd. 
86 Werknemers werden wel geëvalueerd. 78 Daarvan in de door de rechtspositieregeling 
voorziene periode. 8 Werknemers buiten de voorziene periode en dus in principe laattijdig. 
De personeelsdienst ontving voor 1 personeelslid geen functioneringsverslag. 
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A12.1.5 De organisatie van vorming en opleiding voor de personeelsleden en 
mandatarissen zodanig dat zij hun competenties verder kunnen ontwikkelen 
 
JA MAAR 
Vlaanderen evolueert naar een lerende samenleving. Een leven-lang leren en dat op alle 
domeinen van het leven blijft een uitdaging. Gemeentebestuur Bocholt wil als werkgever 
permanente vorming en opleiding opnemen als onmisbare hefbomen om de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren en op peil te houden. 
In 2016 werd door het voltallige personeel, maar ook door de mandatarissen heel wat 
vorming gevolgd (totale uitgave aan vorming: +/- 25.000,00 euro) . De vormingsaanvragen 
kwamen  voornamelijk vanuit de personeelsleden zelf. Er werden zowel kennisgerichte 
vormingen als vaardigheidstrainingen gevolgd. 
Door de personeelsdienst werden er 5 inservice-opleidingen georganiseerd – overheen de 
diensten, namelijk Outlook 2010, Opleiding kleine blusmiddelen, Opleiding mentorschap, 
herhalingscursus hulpverlener en opleiding leidinggevenden: veranderingsprocessen, stress 
& burn-out 
Gemeentebestuur Bocholt werkt nog onvoldoende planmatig wat betreft vormingen. Dit 
willen we in de komende jaren verbeteren. 
 
A12.1.6 Het werken aan een (leeftijdsbewust) personeelsbeleid met oog voor 
diversiteit   
 
JA MAAR 
In 2015 is de personeelsdienst gestart met een pilootproject rond de invoering van een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de kinderopvangdiensten.  Zowel het 
managementteam van de gemeente als die van het OCMW zijn betrokken in de opstart van 
het project en bij de visie en conceptontwikkeling. 
 
In 2016 werden in de kinderopvang 5 concrete maatregelen geïmplementeerd en in oktober 
door de begeleidsters overwegend positief geëvalueerd. 

1. Weekuurvermindering/weekuurvermeerdering – maatregel in het kader van 
“werktijden – balans werk/privé”; 

2. VVWD – Vrijevakantieweekdag/vrijevakantiewoensdag – maatregel in het 
kader van “werktijden – balans werk/privé”; 

3. Mentorschap – maatregel in het kader van “Functiedifferentiatie / 
functieverandering”; 

4. Werkuurspreiding – maatregel in het kader van “Werklastbeheersing”; 
5. Kindvrije uren – maatregel in het kader van “Werklastbeheersing” en 

kwaliteitsvolle werking. 
 

Ons project leeftijdsbewust personeelsbeleid werd zowel in de academische wereld als bij 
collega-besturen als best-practice gelauwerd. We stelden het voor: 

 Op de 6-daagse opleiding diversiteitsmanagement aan het Instituut voor de 
overheid – KULeuven – mei 2016; 

 Op de 2-daagse opleiding “leeftijdsbewust personeelsbeleid” aan het Instituut 
voor de overheid – KULeuven – oktober 2016; 

 Op het rondetafeloverleg van VVSG – thema leeftijdsbewust personeelsbeleid 
– 1 december 2016. 

 
A12.1.7 De opvolging van uitstroom van medewerkers  
 
JA 
In 2016 zijn 8 mensen uit dienst getreden: 

 1 personeelslid na een contract van bepaalde duur; 

 1 personeelslid na een opzegtermijn; 
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 2 personeelsleden namen zelf ontslag; 

 4 personeelsleden omwille van pensioen. 
Al deze personeelsleden werden door de personeelsdienst begeleid in hun uitdiensttreding. 
 
A12.1.8 De opmaak van personeelsbeheerdocumenten  

 
JA 
In 2016 werden alle personeelsbeheerdocumenten geüpdatet en aangepast aan de 
geldende wetgeving en praktijken. 

 Arbeidsreglement: 30-06-2016 

 Rechtspositieregeling: 30-06-2016 

 Formatie en organigram: 30-06-2016 
Er is syndicaal overleg nodig over bovenstaande documenten. 
De bevoegdheden van het syndicaal basisoverlegcomité en het 
onderhandelingscomité (HOC en BOC) worden in grote lijnen bepaald door het 
syndicaal statuut. Deze bevoegdheden omvatten, voor wat het basisoverlegcomité 
betreft, onder meer het vastleggen van de personeelsformatie, de arbeidsduur en de 
organisatie van het werk. Het onderhandelingscomité is bevoegd voor zowel de 
gemeente als het OCMW inzake rechtspositieregeling. Van rechtswege is de 
burgemeester voorzitter en de voorzitter van het OCMW ondervoorzitter van de 
comités. 
Secretaris van beide comités is het diensthoofd personeel. 
 
Aantal vergaderingen in 2016: 
-hoger onderhandelingscomité: 3 
-basisoverlegcomité: 2 

 
A12.2.1 De berekening en administratieve verwerking van lonen, vergoedingen, rentes, 
presentiegelden,...  

 
JA 
Uitgevoerd 

 
A12.2.2 De administratieve opvolging van de (individuele) personeelsdossiers 
  

JA 
Uitgevoerd 

 
A12.2.3 Het voeren van een aan- en afwezighedenbeheer aan de hand van een 
tijdsregistratiesysteem   

 
JA 
Uitgevoerd 
Wat betreft de ziekteopvolging: 

-aantal ziektedagen: 1798 ziektedagen in 2016 door het voltallige 
gemeentepersoneel 

-aantal dagen ziek zonder briefje: 55 ziektedagen 
-aantal controleonderzoeken aan huis: 43 controles 

 
A12.3.1 Het bewaken van de veiligheid, preventie en welzijn op het werk  

 
JA MAAR 
In 2015 werd een preventieadviseur aangeworven op B1-3 niveau (indiensttreding juli 
2015). De preventieadviseur staat in voor de veiligheid, preventie en welzijn op het 
werk van zowel gemeente als OCMW Bocholt.  
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Arbeidsongeval: 
-aantal arbeidsongevallen: 4 

 
Preventie: 
-aanwervingsonderzoeken: 4 
-aantal periodieke controles: 45 
-aantal werkhervattingsonderzoeken: 12 

 
A12.3.2 Het organiseren van recepties en feesten voor het personeel om de 
organisatiecultuur te bevorderen  
  

JA 
uitgevoerd 
-nieuwjaarsreceptie: 04-01-2016 
-carnavalsreceptie: 09-02-2016 
-receptie gepensioneerden: 23-12-2016 

  
A12.3.3 Het organiseren van een jaarlijkse personeelsuitstap 
  

JA 
 uitgevoerd  
-bestemming: Luik 
-datum: 17-06-2016 
-gemeente en OCMW samen 

 
 
A12.3.4 Het publiceren van de maandelijkse personeelsflash en het halfjaarlijkse 
personeelsgezetje 
  

JA 
uitgevoerd 
Aantal flash-berichten: 11 
Aantal gezetjes: 1 (december) 
Aantal dienstnota‟s/dienstmededelingen: 7 
 

   
A12.3.5 Het organiseren van een jaarlijks diensthoofdenweekend   
  

JA 
uitgevoerd 
-bestemming: Bocholt 
-datum: 17/18-11-2016 

 -gemeente en OCMW samen 
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5.3. Secretariaat en stafdienst 

 

5.3.1. Interne controle en organisatiebeheersing 2016  (GD art 101) 

Vanaf midden 2014 werd onder begeleiding van BDO met alle diensthoofden een 
proces doorlopen waarvan de resultaten in april 2015 in een definitief rapport werden 
samengevat. 
In het rapport werd op basis van het kader interne controle dat in 2007 werd 
vastgesteld en de jaarlijkse rapporten van de secretaris een stand van zaken 
opgemaakt. Dit leidde verder tot een inventarisatie van knelpunten en prioriteiten en 
uiteindelijk in een planning waarbij duidelijk werd welke processen op korte termijn 
aangepakt moeten worden, met welke prioriteit en door wie. Dit document werd door 
de gemeenteraad van 25 juni 2015 als nieuw kader voor interne controle vastgesteld. 
 
Het algemeen kader dat vastgelegd werd, vormt het vetrekpunt voor de interne 
controle voor de daaropvolgende jaren en zou ook als leidraad voor de externe audit 
gebruikt worden. 
 
Met in het achterhoofd de aangekondigde externe audit, werd er wel voor gekozen 
om de opvolging van en verslaggeving over interne controle, verder te structureren 
op basis van de indeling die in de leidraad organisatiebeheersing voor lokale 
besturen gehanteerd wordt. 
 
Het verslag over de acties die in 2016 werden genomen in het kader van interne 
controle en organisatiebeheersing kan in twee onderdelen gevat worden: 
1. Afwerking en realisatie van prioriteiten die voor 2016 en voorgaande jaren werden 
vastgelegd. 
2. Overzicht van (verbeterde) processen, procedures en acties die in 2016 door 
diverse diensten in het kader van interne controle en organisatiebeheersing 
gerealiseerd werden. 
 
 
5.3.1.1. Afwerking en realisatie prioriteiten 2016  
 

Thema Proces Stand december 2016 
 
Info en Communicatie 
 

 
E-loket op website 

 
2016-2017 gekoppeld aan nieuwe website.  
 

 
Info en Communicatie 
 

 
Syteem up-to-date houden 
informatie website  
 

 
2016-2017 gekoppeld aan nieuwe website 
 

 
Info en Communicatie 

 
Restyling en modernisering 
website en inspelen op sociale 
media 

 
Inspelen op sociale media is deels 
gerealiseerd (FB-account). Restyling en 
modernisering website is voor 2016-2017 
voorzien 
 

 
Info en Communicatie 
 

 
Systeem up-to-date houden 
informatie M-schijf 
 

 
Permanente aandacht aan besteden 
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Personeelsbeleid 
 

 
Introductie peter- meterschap bij 
onthaalprocedure nieuwe 
medewerkers 
 

 
In 2016 werd:  
- een onthaalbrochure opgemaakt en een 
onthaaltraject uitgewerkt met 
stappenplannen met opvolggesprekken en 
tussentijdse evaluatiemomenten; 
- een sjabloon voor een 
startgesprek/opvolggesprek opgemaakt; 
- een onthaalchecklist voor nieuwe 
medewerkers opgemaakt (wie doet wat bij 
indiensttreding en opvolging nieuwe 
medewerker?); 
-  door mentoren opleidingen mentorschap 
gevolgd; 
- een functieomschrijving mentor 
opgemaakt. 
 
In 2017 zal een werkgroep met +/- 5 LG uit 
verschillende beleidsdomeinen de 
brochure, traject,… evalueren/bijsturen en 
zal het volledige beleid gepresenteerd 
worden in het MAT om daarna te worden 
uitgerold. 
 

 
Financieel management 
Info en Communicatie 
Facilitaire middelen 

 
Overzicht van alle contracten, 
overeenkomsten, in welke vorm 
dan ook 
 

 
Het overzicht van langlopende contracten is 
zo goed als volledig. De vermelding van 
tijdelijke contracten gebeurt nog niet 
systematisch.  
Zie acties 2016. 
 

 
Toegevoegde prioriteiten 2015 
 

 
Financieel management 

 
Kasbeheer (geringe 
dagontvangsten) 
 

 
Algemeen kader goedgekeurd op de 
gemeenteraad augustus 2015 en 
tegelijkertijd invoering van betaalterminals 
aan alle balies + passantenhaven. Hierdoor 
wordt het risico op verlies van geld beperkt 
 
In 2016 zijn alle diensten waar nog met 
kassa‟s gewerkt wordt doorgelicht. Waar 
mogelijk werd betalen met contant geld 
afgeschaft, verder werden er 
aanbevelingengegeven tot controle. 
 

 
Info en communicatie 

 
Klachten- en 
meldingenmanagement 

 

 
Op punt gezet. 
In volgende fase nog verder digitaliseren in 
het zaaksysteem 
 

 
Facilitaire middelen en ICT 
 

 
Uitwerken GIS 
 

 
In 2016 werden in het kader van het 
uitwerken van het GIS volgende initiatieven 
genomen: 
- 28/01/2016: Besluit gemeenteraad – 
samenwerking met “Inter-media” voor het 
gebruik van Infragis. 



 45 
 

 
- Aanstelling GIS-coördinator 
- GIS-coördinator organiseert oriënterende 
gesprekken met de overige diensten 
(ontbrekende input van bepaalde diensten) 
- Basisopleidingen van Infragis werden 
gevolgd door de coördinator 
- Opleiding “Raadplegen Infragis” voor alle 
diensten en CBS 
- GIS-coördinator heeft de organisatie 
verlaten – procedure tot nieuwe aanstelling 
wordt opgestart. 
 

 
Personeelsbeleid 

 
Bijstand aan de werkgever 
en werknemers inzake 
veiligheid en welzijn op de 
werkvloer 
 

 
In 2015 werd – na indiensttreding van een 
interne preventieadviseur – een 
gezamenlijke interne preventiedienst zowel 
voor gemeente als OCMW 
geïmplementeerd en werd een comité voor 
bescherming en preventie op het werk 
opgericht. 
 
In 2015 werd een vertrouwenspersoon 
aangesteld. 
 
In 2015 werd de deontologische code 
nogmaals bekend gemaakt aan het 
personeel en werd gewerkt aan de 
sensibilisering met betrekking tot preventie 
op het werk (vnl. op de technische dienst) 
 
In 2016 werden in het kader van preventie 
en welzijn op het werk o.a.:  
- een aantal brandoefeningen op 
verschillende locaties georganiseerd;  
- in november op 7/11 en 15/11 een stuk 
fruit aangeboden aan de personeelsleden 
(ism preventieve gezondheidsraad); 
- een tweede vertrouwenspersoon 
aangesteld; 
- een aantal personeelsleden begeleid in 
het kader van ergonomie; 
- een tevredenheidsonderzoek gehouden 
bij de personeelsleden die resulteerde in 12 
acties op organisatieniveau (zie ook 
organisatiecultuur); 
- een veiligheidsbrochure ontwikkeld die 
gelezen werd door de personeelsleden; 
 

 
Toegevoegde prioriteiten 2016 
 

 
Belanghebbendenmanagement 

 

 
Duidelijke afspraken tussen 
administratie en beleid over 
duidelijke en volgehouden 
beleidslijnen 
 

 
Hieraan wordt aandacht besteed tijdens de 
terugkoppeling van de 2-daagse van de 
diensthoofden en naar aanleiding van 
concrete dossiers. 
 
De overlegstructuren met het beleid op 
dienstniveau zijn ook belangrijk in dit kader 
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(overleg TD, overleg DVT, 
personeelsoverleg, ICT-overleg, MAT) 
 

 
Organisatiestructuur 
 

 
Projectmanagement: 
projectcoördinator en 
projectplan opmaken 
 

 
2016 - 2017 : Fase 1 ontwikkeling 
sportzone Damburg – niet uitgevoerd 
wegens “vergunningen” – verschoven naar 
2018. 
2019 – 2020 : Fase 2 ontwikkeling 
Sportzone Damburg 
 

 
Organisatiestructuur 
 

 
Integratie Gemeente – 
OCMW verder tastbaar 
maken 
 

 
2016: De samenwerking gemeente-OCMW 
werd met de personeelsleden van het 
OCMW geëvalueerd. 
 
2016: Project vanuit de welzijnsregio. 
Samenwerking “participatie en sociale 
activering”. 
Samenwerking tussen lokale OCMW en 
vrijetijdsdiensten. 
Maatschappelijk kwetsbare jongeren 
toeleiden naar lokale verenigingen : sport, 
jeugd en cultuur. 
 
Zie actiepunten personeelsbeleid 2016 
 

 
Personeelsbeleid 
 

 
Overzicht gevolgde vorming 
in kader van functionerings- 
en evaluatiegesprekken 
 
 

 
In 2016 ontwikkelde de personeelsdienst 
een eenvoudige werkwijze om de 
leidinggevenden op hun verzoek een 
overzicht te kunnen geven van de in hun 
dienst gevolgde vormingen. 
 

 
Personeelsbeleid 
 

  
Leeftijdsbewust 
personeelsbeleid verder 
uitrollen en aandacht voor 
motivatie van oudere 
werknemers 
 

 
Implementatie leeftijdsbewust 
personeelsbeleid – pilootproject 
kinderopvang. De gemeente werd 
betrokken bij visievorming en uitwerking. In 
2016 werden de acties geïmplementeerd 
en samen met de teamleden geëvalueerd 
en bijgestuurd. 
 

 
Organisatiecultuur 
 

 
Werken aan de sfeer in de 
organisatie en het 
welbevinden van alle 
werknemers 
 

 
In 2016 werd een tevredenheidsenquête 
afgenomen bij de personeelsleden. Aan de 
hand van de resultaten werden 12 acties op 
organisatieniveau uitgewerkt en gingen ook 
de teams samen met hun diensthoofden 
aan de slag om  op teamniveau stappen 
voorwaarts te zetten. 
 
In 2016 werd net als in 2015 budget vrij 
gemaakt voor de organisatie van 
teambuildings op dienstniveau. 
 
 

 
Informatie en Communicatie 
 

 
Verdere digitalisering van de 
organisatie 

 
Zie acties 2016 
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Financieel Beleid 
 

 
Koppeling aan ramingen 
evalueren en waar nodig en 
mogelijk aanpassen. 
 

 
Dit werd permanent en zeker bij de 
budgetwijzigingen en nieuwe opmaak van 
het budget toegepast 

 
Facilitaire middelen 
 

 
Centraal gebouwenbeheer 
verder uitwerken en in de 
praktijk brengen 
 

 
In 2016 heeft de T.D. voor de 10 
belangrijkste gebouwen van de gemeente 
een conditiemeting laten uitvoeren door de 
firma Masterplan bvba. 
 
Deze 10 gebouwen zijn: Gemeentehuis, 
Bibliotheek Bocholt, Werkplaats, Sporthal 
de Damburg, sporthal de Steenakker, de 
Steen, Kinderopvang Bocholt, 
Kinderopvang Kaulille, de Leemskuil Lozen, 
de Kroon Kaulille. 

 
Deze rapporten gaan de basis en de 
leidraad zijn van het algemeen 
onderhoudsplan dat opgesteld zal worden 
omdat het essentieel is voor het centraal 
gebouwenbeheer. 
 

 
ICT 
 

 
Planning en structuur ICT-
Beleid helder maken 
 

 
Zie acties 2016 

 
 
5.3.1.2. Overzicht van (verbeterde) processen, procedures en acties 2016  
 
 

Thema Proces 

 
1. Doelstellingen, proces- en 
risicomanagement 

 

 Er werd een typebesluit gemaakt voor contracten en 
overeenkomsten. 

 Er werden diverse procedures uitgeschreven: 
1. Innen van retributies en belastingen. 
2. Controle op kasgelden. 
3. Procedures personeelsadministratie. 

 
 

 Tijdens de diensthoofden-tweedaagse werd door alle 
diensthoofden op basis van het beleidsplan 2014-2019 een 
stand van zaken gegeven over de tot nu toe gerealiseerde 
doelstellingen/projecten, wat er nog in de pipeline zit en wat 
de toekomst zal brengen, dit met het oog op het toekomstig 
beleidsplan.  

 

 
2. Belanghebbenden-
management 

 

 Het werken op afspraak op donderdagnamiddag werd 
ingevoerd in het kader van een verbeterde dienstverlening. 
Bedoeling is wel om dit permanent te evalueren en indien 
nodig bij te sturen. 

 In het kader van de doelstelling “De organisatie zet in op een 
goede samenwerking met andere lokale besturen werden 
volgende initiatieven genomen: 
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 Op 11 februari 2016 waren de Limburgse personeelsdiensten 
te gast in Bocholt. 

 Er werd samen met andere Limburgse gemeenten een bezoek 
gebracht aan Cranendonck i.v.m. het nieuwe werken en 
digitalisering. 

 Bocholt nam deel aan de opstart van een interlokale 
vereniging dierenasiel opvanggebied Oost-Limburg. 

 Er werd deelgenomen aan de studiedag “Beter besturen door 
samen te werken”. 

 Er werd principieel beslist om deel te nemen aan het project 
gebiedsontwikkeling Craenendonck, Weert, Bocholt en 
Hamont. 

 Bocholt besliste in te stappen in de op te richten 
Projectvereniging “Regionaal Landschap Lage Kempen” in het 
kader van de oprichting van een intergemeentelijke onroerend-
erfgoeddienst. 

 

 
3. Monitoring 
 

 

 Tijdens de diensthoofden-tweedaagse werd door alle 
diensthoofden op basis van het beleidsplan 2014-2019 een 
stand van zaken gegeven over de tot nu toe gerealiseerde 
doelstellingen/projecten, wat er nog in de pipeline zit en wat 
de toekomst zal brengen, dit met het oog op het toekomstig 
beleidsplan. 

 

 
4. Organisatiestructuur 
 

 

 Het organigram werd in 2016 geactualiseerd en 
gemoderniseerd. De organisatiestructuur is afgestemd op de 
doelstellingen van de organisatie en ondersteunt de realisatie 
ervan. Het organigram is transparant en voor iedereen binnen 
de organisatie toegankelijk (publicatie op de gezamenlijke 
schijf). 

 In 2016 werd een project op de technische dienst rond 
zelfsturende teams opgestart 

 

 
5. Personeelsbeleid 

 

 De procedures voor personeelsadministratie werden 
geactualiseerd en de checklisten omtrent personeelsbeleid up 
gedatet.  

 Zowel de rechtspositieregeling als het arbeidsreglement 
werden in 2016 geactualiseerd en gemoderniseerd. Beiden 
werden eveneens getoetst aan de reglementen van het 
OCMW en afstemming tussen beiden werd nagestreefd. 

 De personeelsformatie werd vernieuwd in 2016 en de 
personeelsbezetting wordt op regelmatige tijdstippen en 
accuraat bijgehouden. 

 Samen met welzijnsregio Noord-Limburg werken de Noord-
Limburgse gemeentes vanaf 2015 af en toe samen omtrent 
welbepaalde HR-thema’s (in 2016 bijvoorbeeld rond de 
opmaak van een verzuimbeleid) 

 Functiebeschrijvingen werden geactualiseerd en bij nieuwe 
functies (bv. diensthoofd technische dienst en 
teamverantwoordelijke) werden nieuwe functiebeschrijvingen 
opgemaakt. 

 Er werd een vorming over veranderingsprocessen en 
veerkracht georganiseerd voor de leidinggevenden. 

 In 2016 werd een tweede vertrouwenspersoon aangesteld 
zodat het team vertrouwenspersonen nu uit zowel een man als 
een vrouw bestaat. In de personeelsflash van februari werd het 
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takenpakket van de vertrouwenspersoon uitvoerig besproken. 

 In 2016 werd een gezamenlijke dienst voor medische 
controle aangesteld voor zowel gemeente als OCMW, 
namelijk Certimed. 

 In 2016 werd een werk- en stuurgroep samengesteld voor de 
uitwerking van een vernieuwd verzuimbeleid gemeente-
OCMW. 

 Er werd een nota opgesteld i.v.m. thuiswerk. In deze nota zijn 
de juridische achtergrond, de voorwaarden en de procedure 
uitgewerkt.  

 

 
6. Organisatiecultuur 
 

 

 Op de technische dienst werd een project opgestart onder 
begeleiding van een externe deskundige om te werken aan de 
organisatiecultuur en in tweede instantie ook aan de 
structuur (zie structuur). 

 In 2016 werd op een dienst (op vraag van de medewerkers) 
gestart met workshops met als doel de onderlinge 
samenwerking en interne communicatie te verbeteren. 

 

 
7. Informatie en communicatie 

 

 Er werd in het managementteam gewerkt aan een verfijning 
van de in 2015 vernieuwde communicatiestructuur binnen 
de organisatie zodat de nodige coördinatiekanalen bestaan om 
beslissingen van verschillende diensten/afdelingen op elkaar 
af te stemmen. 

 In 2016 werd een systematische overlegstructuur tussen de 
personeelsdienst en de technische dienst geïnstalleerd 
(maandelijks overleg). 

 Er werd gestart met de voorbereiding van de nieuwe website. 
 

 
8. Financieel management 

 

 De procedures i.v.m. het optimaal en efficiënt innen van 
belastingen en retributies werden nagekeken en verbeterd. 
De procedure werd uitgeschreven. 

 Er werden nog producten toegevoegd aan de 
retributiereglementen, deze waren voordien niet opgenomen in 
een retributiereglement. 

 

 
9. Facilitaire middelen 

 

 Inventariseren en digitaliseren van contracten en waar 
nodig corrigeren of hernieuwen. 

 Officieel delegeren van het afsluiten van kleine contracten 
van beperkte duur. De registratie moet nog verbeteren. 

 Er werd in het gemeentehuis een parlofoon geïnstalleerd, in 
de eerste plaats om op donderdagnamiddag tijdens de 
dienstverlening op afspraak te gebruiken. Het systeem is 
eveneens dienstig bij avondvergaderingen. 

 

 
10. ICT 
 

 

 Planning opmaken voor het digitaliseren van de diensten: vb 
postregistratiesysteem, notulenbeheer, communicatiesysteem. 

 Opstart van nieuwe postregistratiesysteem. 
 

 

 
 
 
 



 50 
 

5.3.2.Vragen openbaarheid van bestuur 

 

Register Openbaarheid van Bestuur 2016 

Volgnr. Datum 
aanvraag 

Aard 
van de 
vraag 

Doc. Onderwerp gevolg Datum 
aanvraag 

Omerkingen 

2016 - 1 15/01/2016 3 B Afschrift van alle verslagen 
AGB 2014-2015 

herformuleren 27/01/2016 te algemeen - 
herformuleren 

2016 - 2 20/01/2016 3 B Mobiliteitsstudie Kreyel positief 20/01/2016   

2016 - 3 29/01/2016 2 B Bouwvergunning WZR De 
Voorzienigheid 

positief 3/02/2016   

2016 - 4 29/01/2016 3 B Kerkenplan positief 3/02/2016   

2016 - 5 9/02/2016 3 B of 
P 

Verslag college 
28/12/2015 

positief 14/02/2016 gevraagd naar 
juridische 
procedure en 
te algemeen, 
ander verslag 
verstuurd met 
wegname 
persoonlijke 
gegevens 

2016 - 6 25/02/2016 3 B Brandweerverslag Itek positief 28/04/2016 Werd pas op 
27/04/2016 
ingediend 

2016 - 7 7/03/2016 3 B Fusieplannen positief: niets 
aanwezig 

7/03/2016   

2016 - 8 9/03/2016 3 B Rooilijnplannen     gevraagd naar 
juridische 
procedure 

2016 - 9 4/04/2016 3 B Vraag vonnis leten-
Verdonck 

positief 13/04/2016   

2016-10 27/04/2016 3 B Vraag bouwvergunning 
(openbaar onderzoek) 

    gevraagd naar 
juridische 
procedure 

2016-11 4/05/2016 3 B Vraag plannen KMO-zone negatief 25/05/2016 heeft zelf 
aangegeven 
dat ze een 
juridische 
procedure 
hebben 
opgestart 

2016-12 9/06/2016 3 B Stedenbouwkundige 
vergunningen 

negatief 6/07/2016   

2016-13 27/06/2016 3 B Stedenbouwkundige 
vergunning 

positief 28/06/2016   
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2016-14 5/07/2016 3 B Verschillende 
vergunningen in kader 
beschermingszones 

positief 6/07/2016 opm. Niet 
zeker dat het 
juiste 
vergunningen 
zijn door 
gebrek aan 
info. 

2016 -15 21/09/2016 3 B Verschillende documenten 
in kader milieuvergunning 
NPG 

gedeeltelijk 
positief 

21/09/2016   

2016 - 16 28/10/2016 1+3 B Dossier residentie 
Catharina 

positief 9/11/2016   

2016 - 17 28/10/2016 3 B Dossier NPG       

2016 - 18 29/11/2016 2 B Aantal vragen over 
concessieovereenkomst 
Luysmolen 

positief 29/11/2016 Dossier zit in 
outlook 

Aard van de vraag: 
1 = inzage | 2 = uitleg | 3 = afschrift 

Doc:  

B = bestuurscocument | P = bestuursdocument van persoonlijke aard 

 

5.3.3. Klachten 

 

Nr. en Datum Omschrijving klacht Beoordeling klacht Ondernomen 
maatregelen 

2016-01 
dd. 25/02/2016 

Onterechte opruiming van 
een kindergraf op het 
kerkhof van Kaulille 

Ontvankelijk – 
gegronde klacht 

Opgelost tot ieders 
tevredenheid. Steen 
werd hersteld en 
teruggeplaatst op de 
door de ouders 
gewenste plaats 

2016-02 
17/05/2016 

Geen gehandicaptentoilet in 
de pastorie van Lozen 

Niet ontvankelijk – 
ongegronde klacht 

Wordt verder 
behandeld door de 
adviesraad voor 
mensen met een 
beperking en 
toegankelijkheid 

2016-03 
24/06/2016 

Wildplasser in de J. 
Verheesstraat 

Niet ontvankelijk – 
ongegronde klacht 

Verder afgehandeld 
door de wijkpolitie 

 

5.3.4. Dossiers beleidsorganen 

Gemiddeld komen er maandelijks op de verschillende raden 172 dossiers (in 2015: 172 

dossier/maand). De drukste maand was de maand december met 2 dossiers. 
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De rustigste maand was februari met 145 dossiers.   

 

GEMEENTE AGB 

 

 

schepencollege gemeenteraad directiecomité 

raad van 

bestuur totaal 

JANUARI 130 22 4 0 156 

FEBRUARI 131 7 7 0 145 

MAART 154 31 3 5 193 

APRIL 141 20 3 2 166 

MEI 128 11 8 0 147 

JUNI 178 29 3 6 216 

JULI 142 0 5 0 147 

AUGUSTUS 124 17 5 0 146 

SEPTEMBER 163 0 1 0 164 

OKTOBER 159 16 6 2 183 

NOVEMBER 149 25 5 3 182 

DECEMBER 189 19 5 6 219 

TOTAAL 1788 197 55 24 2064 

 

   Gemiddeld :12 172 

 

Aantal zittingen:  schepencollege  60 

   gemeenteraad  10 

   directiecomité AGB  29 

   raad van bestuur AGB   6 
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vergelijking aantal dossiers 2012 - 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

CBS 1885 1823 1785 1862 1788 

GEM 140 252 177 147 197 

DIR AGB 68 50 35 32 55 

RVB AGB 31 29 36 32 24 

Totaal 2124 2154 2033 2073 2064 

 

5.3.5. Ingescande facturen 2016 

Dagelijks komen er via de post en/of mail facturen aan die op het secretariaat gelabeld en 
gescand worden.  
De financiële dienst importeert deze gescande facturen in haar boekhoudkundig programma. 
     
Gemiddeld werden er in 2016 dagelijks 16,9 facturen gescand (in 2015: 18,5 facturen/dag) 
Tijdens de vakantiemaanden juli, augustus en september zijn er minder facturen.   
Tijdens de maanden januari, maart juni en december zijn er meer facturen.  
 

 

GEMEENTE AGB TOTAAL dagen gem. dag 

JANUARI 300 108 408 20 20,4 

FEBRUARI 248 92 340 21 16,2 

MAART 326 117 443 22 20,1 

APRIL 277 94 371 21 17,7 
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MEI 232 98 330 19 17,4 

JUNI 300 117 417 22 19,0 

JULI 222 72 294 19 15,5 

AUGUSTUS 174 64 238 22 10,8 

SEPTEMBER 210 65 275 22 12,5 

OKTOBER 262 101 363 21 17,3 

NOVEMBER 208 90 298 19 15,7 

DECEMBER 297 118 415 20 20,8 

TOTAAL 3056 1136 4192 248 16,9 

 

 

Vergelijking aantal ingescande facturen/dag       

   2014 2015 2016 

 19,5 18,5 16,9 
 

5.3.6.  Diverse cijfers i.v.m. activiteiten van verenigingen 
 

 105 activiteiten werden er georganiseerd door verschillende 
verenigingen/groeperingen (in 2015: 119) 

 64 tijdelijke politiereglementen voor verkeersomleiding werden goedgekeurd (in 2015: 
72) 

 62 kienvergunningen (1 meer als in 2015)  
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5.4. Informatie, communicatie en onthaal 
 

5.4.1. Website: www.bocholt.be 
Hosting en onderhoud door de firma Anaxis uit Hasselt. 
Alle diensten werken hun eigen pagina‟s bij met Eye-e-tools, het Content Management 
Systeem van de firma Anaxis (Saga – Tobania) 
Tijdens het jaar 2016 werd er een lastenboek uitgeschreven voor de vernieuwing van de 
website met speciale aandacht voor de mogelijkheid om ze te koppelen aan diverse 
applicaties die gebruikt worden door onze diensten en de daaraan gekoppelde invoering van 
een e-loket. De opdracht werd toevertrouwd aan de firma Green Valley uit Genk. De 
voorbereidende gesprekken werden opgestart in 2016.In het voorjaar van 2017 zal de 
nieuwe site online geplaatst worden. 
 
Cijfergegevens website 2016 (Google Analytics) 
 

Maand Aantal 
sessies 

Aantal 
gebruikers 

Pagina-
weergaven 

Pagina’s 
per 
sessies 

Gemiddelde 
sessieduur 

Bouncing  
% 

Januari 11.703 8.492 27.605 2,36 00:01:43 64,53 

Februari 13.462 9.989 29.784 2.21 00:01:29 66,80 

Maart 11.643 8.495 29.398 2,44 00:01:31 64,57 

April 12.197 9.041 29.808 2,44 00:01:33 65,10 

Mei 13.135 9.943 31.903 2,43 00:01:25 64,78 

Juni 11.509 8.464 26.874 2,34 00:01:26 66,04 

Juli 12.192 9.209 28.547 2,34 00:01:22 65,37 

August. 12.892 9.582 29.314 2,27 00:01:19 65,30 

Sept. 11.520 8.611 25.726 2,23 00:01:18 66,94 

Okt. 11.860 8.965 28.489 2,40 00:01:32 66,07 

Nov. 10.633 7.829 23.733 2,23 00:01:21 65,40 

Dec. 11.578 8.574 26.140 2,26 00:01:17 63,54 

Totaal 144.324 88.506 336.321 2,33 00:01:26 65,38 

 
5.4.2. Gemeentelijke Facebookpagina’s  

Facebookpagina 2014 2015 2016 

Gemeente Bocholt:  586 volgers 1.006 volgers 1.355 volgers 

Toerisme Bocholt:  482 volgers 568 volgers 610 volgers 

Bib Bocholt:  108 volgers 185 volgers 233 volgers 

Jong in Bocholt:  536 volgers 551 volgers 576 volgers 

GC De Kroon 322 volgers 380 volgers 439 volgers 

 
5.4.3. Andere Social Media 
Naast Facebook is de gemeente sinds voorjaar 2017 actief op You Tube, Instagram en 
Twitter. 
 
5.4.4. Toelichting bij de dagorde van de gemeenteraad 

 17 geabonneerden op de papieren versie 

 245 digitale abonnementen 
 
5.4.5. Wegwijsgids 2016 
Wordt digitaal aangeboden via de website. 
Gedrukte exemplaren voor nieuwe inwoners en wie er om vraagt:  

 2014: 280 exemplaren 

http://www.bocholt.be/


 56 
 

 2015: 195 exemplaren 

 2016: 195 exemplaren 
 
5.4.6. Gemeentelijk infoblad ‘Bocholt Maggezien’ 
Jaargang 20 
Oplage: 5.700 stuks per editie 
Edities: 11 (elke maand – één editie voor juli-augustus) 
Drukkerij: Boonen Hamont-Achel 
 
5.4.7. ’t Gezetje - Personeelsflash 
2016: respectievelijk 26ste jaargang – 7de jaargang 
12 edities, wordt digitaal verspreid (133 ex.) en gedrukt op 35 exemplaren voor 

personeelsleden die geen gemeentelijk e-mailadres hebben 
 
5.4.8. Het Belang van Bocholt 
Gemeentelijk pagina op de website van het Belang van Limburg. 
Gedrukte versie bij de vrijdagkrant. 
In 2014: 29 artikels ingestuurd door de gemeente Bocholt 
In 2015: 42 artikels ingestuurd door de gemeente Bocholt 
In 2016: 46 artikels ingestuurd door de gemeente Bocholt 
 
5.4.9. Stratenplan 
Firma Gentle – 10.000 exemplaren – jaarlijks 
 
5.4.10. Straatplanborden 
Firma Mediabooks  - 8 borden langs de invalswegen. 
 
5.4.11. Persberichten 
In 2014 werden er 56 persberichten verstuurd. 
In 2015 werden er 62 persberichten verstuurd 
In 2016 werden er 48 persberichten verstuurd 
 
5.4.12. Led-schermen 
Info van de gemeente en verenigingen van Bocholt 
Dagelijks 15 boodschappen die wekelijks worden aangepast. 
Samenwerkingsakkoord met de firma Publistep/Led‟s do it uit Lommel 
 
5.4.13. Informatie aan de bevolking 

- Afvalkalender 2016 
- Communicatie rond project „de Zandbron‟ 
- Opening „de Pastorie‟ Lozen (5/6/2016) 
- Opening „de Dam‟ (3/6/2016) 
- Info werken kruispunt Kaulillerdorp/Donkelstraatje/Schutteberglaan (12/7/2016) 
- Infovergadering werken Brogelerweg (31/08/2016) 
- Info rond afbraak oude scheepswerf (1/8/2016) 
- Nieuwsbrief kermiskoers Lozen 
- Nieuwsbrief St.-Kristoffelbedevaart 
- Nieuwsbrief Sezoensrally 
- Actie rond Amnesty International (december 2016) 
- Promotie verkoop sociale bouwplaatsen Hamsterstraat 
- Overlijden ere-burgemeester Hubert Berghs 
- Eerste steenlegging nieuwe Aldi 
- Info heiwerken – oeverversterking Z.W.-vaart 
- Nieuwsbrief omleiding carnaval Bocholt 
- Infovergadering aanpassing pleintje Belgeberg (6/1/2016) 
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- Infovergadering kappen/vervangen bomen centrum-Lozen (11/1/2016) 
 
Voor openbare werken wordt sinds 2016 meer en meer gebruik gemaakt van e-mail, 
sms en facebook om bewoners te informeren over de stand van zaken betreffende 
openbare werken in hun straat/omgeving. 
 
 

5.4.14. Participatie 
In de loop van het jaar 2014 werd een oproep gedaan via het gemeentelijk infoblad voor 
vrijwilligers die wilden meedenken over de organisatie van burgerparticipatie in Bocholt. Ter 
begeleiding van deze werkgroep werd de professionele hulp ingeroepen van 
communicatiebureau Connect. De bevindingen van de werkgroep werden telkens 
voorgelegd aan de fractieleiders uit de gemeenteraad. In de loop van 2015 werd dit initiatief 
gefinaliseerd en geconcretiseerd in het oprichten van „burgerraden‟. Het principe van de 
„burgerraden‟ werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 september 2015. 
 
Op 1 maart 2016 kwam de werkgroep participatie bij elkaar om het project te evalueren en 
nieuwe initiatieven te bespreken. Hierbij werd gedacht aan de opricht van een volwaardige 
adviesraad participatie. 
 
In 2016 werden er twee dossier ingediend bij het schepencollege: 

Datum Onderwerp gevolg 

21/01/2016 Verzoekschrift 
inwoner wegens niet 
beantwoorden van 
brieven door 
gemeente Bocholt 

Burgerraad kreeg groen licht van het 
schepencollege, maar bij het geplande overleg 
van 11 februari 2016, daagde niemand van de 
ondertekenaars op.  

31/03/2016 Bushokje Oude 
Kerkstraat 

Positief - nieuwe locatie werd gevonden en 
aangelegd op vluchtheuvel Lindestraat 

 
5.4.15. Werken op afspraak 
Net als vele andere openbare besturen past het gemeentebestuur van Bocholt z‟n 
dienstverlening aan, aan de noden en behoeften van haar klanten. We willen onze 
klanten/burgers tevreden houden en een goede service afleveren. Sinds 5 november 2015 
werkt het gemeentehuis van Bocholt voor de diensten bevolking, burgerlijke stand, 
ruimtelijke ordening en leefmilieu  op donderdagnamiddag enkel nog op afspraak.  
Er zijn vaak lange wachtrijen en –tijden aan de loketten en vaak is de bediende niet op de 
hoogte van de reden van een bezoek. Dienstverlening „na afspraak‟ staat garant voor een 
optimale service. Men hoeft immers niet meer aan te schuiven en het dossier van de klant is 
voorbereid en ligt al klaar. De afspraken worden gemaakt via het algemene telefoonnummer 
089 20 19 18. 
De service is uitgebreid met de zitdagen van de pensioendienst op dinsdagnamiddag. 
 
Tijdens vergaderingen met de afdelingshoofden werd dit „werken op afspraak‟ positief 
geëvalueerd. Het systeem werd in 2016, na één jaar toepassing, door het administratief 
personeel positief geëvalueerd. In de toekomst zal het wellicht nog uitgebreid worden. 
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5.5. Burgerzaken  
 

Bevolking   Aantal 

Identiteitskaarten  3.540 

- Belgen 2.696  

- Vreemdelingen 342  

- Kids ID-'s 502  

Identiteitsbewijzen  26 

Paspoorten  304 

Rijbewijzen  1.816 

- Voorlopige 149  

- Bankkaartmodel 1.619  

- Internationale 48  

Orgaandonaties  22 

- Wilsverklaring 20  

- Verzet 2  

Vreemdelingen  183 

- Lang verblijf 71  

- Kort verblijf EU 20  

- Kort verblijf niet-EU 16  

- Tenlasteneming 32  

- Asiel 44  

- Div. 30-tal  

Burgerlijke Stand   Aantal 

Geboorte in Bocholt  3 

Erkenning voor geboorte  46 

Naamwijziging  0 

Nationaliteitswijziging  12 

Adoptie/overschrijving  0 

Huwelijken  48 

Echtscheidingen  21 

Overlijdens/Begravingen  129 

- Overleden in Bocholt 54  

- Overleden buiten Bocholt 53  

- Begravingen niet-inwoners 22  

Wettelijke Samenwoning  61 

- Verklaringen W.S. 55  

- Beëindiging W.S. 6  

Verklaringen laatste wil  29 

Registratie euthanasie  19 
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5.6. ROL, milieu en woonloket 

 
5.6.1.  Aantal dossiers Ruimtelijke Ordening 
 

  2014 2015 2016 

Melding 11 10 11 

Weigering 17 14 13 

Vergund 222 206 188 

Onvolledig 0 7 0 

Ingetrokken  3 7 13 

Totaal 253 244 225 

 
 

 
 
5.6.2. Aantal Milieudossiers 
  

 

  2014 2015 2016 

Klasse1 17 7 3 

Klasse 2 14 10 8 

Klasse 3 3 9 12 
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6  Gemeentelijke infrastructuur 

6.1. Overzicht openbare gebouwen Bocholt 

Openbare gebouwen Bocholt 

Gebouw adres opmerkingen 

Gemeentehuis Bocholt Dorpsstraat 16   

OCMW  Kaulille Nevenplein 1   

Werkplaats Bosstraat 14   

Containerpark Kringloopstraat z/n   

Bibliotheek Bocholt Dorpsstraat 2   

Bibliotheek Kaulille In de kerk Kaulillerdorp z/n In gebruik van kerkfabriek Kaulille 

Gemeenschapscentrum De Kroon Nevenplein 1 
cafetaria in concessie aan private 
uitbater 

Jeugd- en Cultuurcentrum De Steen Pastoorsdreef 3   

Verenigingslokalen De Dam Eikenlaan 
Concessie en huur aan 
verenigingen 

Gemeenschapshuis De Leemskuil Lozerplein 7 
Deels in huur van vzw katholiek 
basisonderwijs Lozen 

    In concessie aan private uitbater 

Pastorie Lozen Hamonterweg 138 
In concessie aan private uitbater 
(Leemskuil) 

Pastorie Kaulille Kaulillerdorp 42 
Gebruikt door parochie en enkele 
verenigingen 

Buurthuis Reppel Reppelerweg 183   

Pastorie Reppel Monshofstraat 11 gebruiksrecht voor verenigingen 

Parochiehuis Bocholt Kerkplein 12 In erfpacht aan vzw Parochiehuis 

Verenigingslokalen Bosschelweg Bosschelweg 18 In  huur aan verenigingen 

Sportcentrum Damburg Brogelerweg 59 
cafetaria in concessie aan private 
uitbater 

Sporthal De Steenakker Steenakkerstraat 31 
cafetaria in concessie aan private 
uitbater 

Kinderopvang Bocholt Brugstraat 22 a Deels in huur aan Kind & Gezin 

Kinderopvang Kaulille Koedriesstraat 10 a   

Windmolen Sevensmolen en 
molenaarswoning Molenstraat 18 

molenaarswoning in huur aan 
heemkundige kring Kaulille 

Watermolen de Voorste Luysmolen Luysenweg 2 In concessie aan private uitbater 

6.2. Overzicht onderhoudswerken aan wegen, gebouwen en groen 

  
eigen 
beheer 

uitgegeven totaal 

Wegendienst 
    

 
Vernieuwen zagerijstraat   

 

 
Aanleg speelplein Elsakker   

 

 
Start vernieuwing Finsepiste   
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Plaatsen grasdallen Sevensmolen   

 

 
Herstellen slokkers   

 

 
Herstellen speelpleinen   

 

 
Leegmaken zandvangers   

 

 
Inbuizen grachten voor Infrax   

 

 
Kiezelwegen herprofielren en bermen 
afgraven 

 ± 45 km  
 

Dienst 
gebouwen     

 
Reinigen dakgoten 2 x jaar 

  

 
Onderhoud veldkapellen  

  

 
Verhuizen bib Kaulille naar kerk inclusief 
maken nieuwe meubels en rekken 

 
  

 
Restauratie wieken Sevensmolen  

  

 
Verven jeugdafdeling bib Bocholt  

  

 
Maken en plaatsen meubels jeugdafdeling bib 
Bocholt volgens ontwerp architect 

 
  

Signalisatie  stuks   

 
Onderhoud biggenruggen gans Bocholt 231  

  

 
Politiereglementen 158  

  

Groendienst 
 

M² M² M² 

 
Bermenmaaien 27810 493000 520810 

 
Grachten maaien  73000 73000 

 
Grachten frezen 35000 73000 108000 

 
Perken maaien 82140  82140 

 
Houtkanten vrijmaken weggabarit ± 50 km   

 Aankoop heesters en vaste planten 145 stuks   

 
Plaatsen bladkorven en ± 5 x ledigen per 
seizoen 

90 stuks   

 
Banken poetsen en vrijmaken met de 
bosmaaier 

343 stuks   

 
Sproeien tegen eikenprocessierups ± 4 weken 
in 2 posten 

   

 
Kanaalstraat Lozen – plaatsen nieuwe bomen    
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Deel 2:  Rapportering in het kader van de Beleids- en Beheercyclus  

 
In het kader van de Beleids- en beheercyclus zijn er prioritaire doelstellingen vastgesteld. In 
Bocholt werd gekozen voor de vrijetijdssector: cultuur, jeugd, sport, bibliotheek en toerisme. 
 
In het kader van de opmaak van de rekening van elk jaar dient er een verplicht rapport 
opgemaakt te worden inzake de doelstellingenrealisatie van de prioritaire doelstellingen. 
Zowel bij de rekening van de gemeente als bij die van het AGB Bocholt werd een rapport 
„doelstellingenrealisatie‟ opgemaakt door de diensten met een eindredactie van de 
gemeentesecretaris. 
Beide documenten evalueren de uitvoering van het vrijetijdsbeleid op het niveau van de 
doelstellingen, de actieplannen en vooral op het niveau van de acties. 
 
De Vlaamse Gemeenschap heeft nergens expliciet bepaald hoe de evaluatie dient te 
gebeuren. In tegenstelling tot de opmaak van het budget  werd hieromtrent ook erg weinig 
informatie verstrekt. Het was voor de gemeentelijke diensten dan ook wat zoeken om een 
zinvolle en bruikbare evaluatie van de doelstellingen, actieplannen en acties te maken. 
 
Na de ervaring van het afgelopen jaar hebben we besloten om niet verder met strikte 
indicatoren te werken. Daar waar het zinvol is wordt wel nog vergeleken met vooropgestelde 
cijfers en doelstellingen. 
 
Opnieuw zijn de diensten er in geslaagd om een bruikbaar rapport af te leveren dat 
informatie levert over het gevoerde beleid en de realisatie van de verschillende 
doelstellingen, actieplannen en acties.  
Zo heeft ook dit jaar de ene dienst al meer materiaal geleverd dan de andere. Maar dit heeft 
ook te maken met een stuk traditie waardoor bv. de bibliotheek en het 
gemeenschapscentrum De Kroon al langer degelijke rapporten afleveren. 
 
Tenslotte moeten we nog vermelden dat de rapporten rechtstreeks in de financiële ict-
toepassing „Olympus‟ gemaakt moeten worden omdat alle informatie digitaal moet 
doorgestuurd  worden vanuit het programma naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
Daardoor ligt de lay-out die de leesbaarheid niet altijd ten goede komt, spijtig genoeg vast. 
 
Het is eveneens de bedoeling dat de komende jaren ook voor de niet-prioritaire 
doelstellingen een (niet verplichte) evaluatie op de verschillende niveaus zal uitgevoerd 
worden. Deze evaluatie komt dan wel terecht in het jaarverslag. Zo werden voor 2016 de 
verschillende acties van het personeelsbeleid geëvalueerd. 
 
De rapporten zelf zijn niet opgenomen in het jaarverslag maar waren onderdeel van de rekening 

die in juni goedgekeurd werd. 

Ze kunnen desgewenst afzonderlijk opgevraagd worden. 

 


