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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 gemeentedecreet van 2005 de opmaak van een jaarverslag niet langer verplichtte, 
werd er sinds 2007 geen jaarverslag meer samengesteld. In 2015 werd opnieuw gestart met de 
opmaak van een jaarverslag. Voor het jaar 2018 werd weer een jaarverslag gemaakt voor 
gemeente en OCMW samen.  
 
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 en GC ‘de 
Kroon’ 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 het beleidsplan (2020–2025) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 
 

INHOUD 
Inleiding ......................................................................................................................................................... 1 

Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 2 

DEEL 1:   ALGEMENE GEGEVENS EN KENGETALLEN ....................................................................... 5 
 

1 Situering gemeente Bocholt .............................................................................................................. 5 
1.1. Situering .................................................................................................................................... 5 
1.2. Bevolking .................................................................................................................................. 8 

1.2.1. Loop van de bevolking in 2018 (toestand op 01/01/2019) ............................................... 8 
1.2.2. Lijst per leeftijd (toestand 01/01/2019) ............................................................................. 8 
1.2.3. Overzicht nationaliteiten 01/01/2019 .............................................................................. 11 
1.2.4. Inwoners per deelgemeente ........................................................................................... 12 
1.2.5 Jubilarissen ............................................................................................................................ 13 

 

2 Beleidsorganen ................................................................................................................................ 14 
2.1 Gemeentebestuur ................................................................................................................... 14 

2.2.1. Gemeenteraad ................................................................................................................ 14 
2.1.2. Raadscommissies ........................................................................................................... 14 
2.1.3. College van burgemeester en schepenen ...................................................................... 15 

2.2. Autonoom Gemeente Bedrijf Bocholt (GD art 58) .................................................................. 16 
2.2.1. Raad van bestuur ........................................................................................................... 16 
2.2.2. Directiecomité ................................................................................................................. 16 
2.2.3. Verslag evaluatie beheerovereenkomsten met AGB en uitvoering ervan (GD art 235) 17 

2.2.3.1. Inleiding ......................................................................................................................... 17 
2.2.3.2. Evaluatie beheersovereenkomsten ............................................................................... 18 

2.3. OCMW .................................................................................................................................... 20 
2.3.1. OCMW-raad .................................................................................................................... 20 
2.3.2. Vast bureau .................................................................................................................... 21 
2.3.3. Bijzonder comité Sociale dienst ...................................................................................... 21 

 

3 Adviesorganen ................................................................................................................................. 22 
3.1.  Landbouwraad ............................................................................................................................ 22 
3.2. Adviesorgaan voor cultuur ........................................................................................................... 22 
3.3. Adviesorgaan voor jeugd ............................................................................................................. 23 
3.4. Adviesorgaan voor sport .............................................................................................................. 23 
3.5. Adviesorgaan voor Toerisme ....................................................................................................... 23 
3.6. Adviescommissie bibliotheek ....................................................................................................... 24 
3.7. Adviesraad voor omgeving (GECORO ........................................................................................ 24 
3.8. Adviesraad voor Milieu & Natuur (MiNa-raad) ............................................................................. 24 
3.9. Adviesorgaan voor personen met een handicap en toegankelijkheid ......................................... 24 
3.10. Adviesorgaan voor senioren ...................................................................................................... 24 
3.11. Adviesorgaan voor gezinsbeleid ............................................................................................... 24 

 

4 Intergemeentelijke samenwerking en participatie in andere rechtspersonen ................................. 26 
4.1. Verenigingen, stichtingen, vennootschappen waarin gemeente participeert (GD art. 58) ..... 26 
4.2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (GD art. 58) ................................................... 26 

 

5 Administratie en werking bestuur .................................................................................................... 29 
5.1. Evaluatie managementteam gemeente en OCMW - 2018..................................................... 29 

5.1.1. Juridisch kader ..................................................................................................................... 29 
5.1.2. Taken en bevoegdheden ...................................................................................................... 29 



 3 
 

5.1.2.1. Algemeen:...................................................................................................................... 29 
5.1.2.2. Specifiek: ....................................................................................................................... 29 

5.1.3. Samenstelling managementteams ....................................................................................... 29 
5.1.4 Werking gemeentelijk managementteam 2018 ..................................................................... 30 
5.1.5. Werking OCMW-managementteam 2018 ............................................................................ 31 

5.2. Personeel ................................................................................................................................ 32 
5.2.1. Personeelsgegevens (toestand 31/12/2018) .................................................................. 32 

5.2.1.1. Indeling naar leeftijd – leeftijdspiramide gemeentebestuur Bocholt ........................... 32 
5.2.1.2. Indeling en verdeling statuut ....................................................................................... 33 
5.2.1.3. Indeling en verdeling naar geslacht ............................................................................ 33 
5.2.1.4. Verdeling arbeider/bediende ...................................................................................... 33 
5.2.1.5. Indeling en verdeling naar niveau .............................................................................. 34 

5.2.2. Personeelsstructuur ........................................................................................................ 35 
5.2.2.1. Formatie (geldende formatie op 31-12-2018) ................................................................ 35 
5.2.2.2.  Bezetting (toestand 31-12-2018) .................................................................................. 36 
5.2.2.3. Overzicht verlofstelsels (toestand 31-12-2018) ............................................................. 39 

5.2.3. Personeelsbewegingen .................................................................................................. 39 
5.2.3.1. Overzicht aanwervingsprocedures ................................................................................ 39 
5.2.3.2.  Overzicht bevorderingsprocedures .............................................................................. 39 
5.2.3.3.  Overzicht procedure interne personeelsmobiliteit ........................................................ 39 
5.2.3.4. Opwaardering functie .................................................................................................... 39 
5.2.3.5. Nieuwe indiensttredingen .............................................................................................. 39 
5.2.3.6. Uitdiensttredingen .......................................................................................................... 40 
5.2.3.7.  Gepensioneerden ......................................................................................................... 40 

5.2.4. Overzicht personeelsfeesten en bijzondere gebeurtenissen ......................................... 40 
5.2.5. Personeelsaan- of afwezigheden ......................................................................................... 40 
5.2.6.Communicatie naar personeel .............................................................................................. 41 
5.2.7  Sociale dienst voor het personeel ........................................................................................ 41 

5.2.7.1. Begunstigden ................................................................................................................. 41 
5.2.7.2. Dienstverlening .............................................................................................................. 41 

5.2.8.  Vakbond............................................................................................................................... 42 
5.2.9. Besluitvorming personeelsdienst .......................................................................................... 42 
5.2.10. Evaluatie acties personeel .............................................................................................. 43 

5.3. Secretariaat en stafdienst ....................................................................................................... 47 
5.3.1. Interne controle en organisatiebeheersing 2016  (art. 219 decreet over het lokaal bestuur) ......................... 47 

5.3.1.1. Afwerking en realisatie prioriteiten 2015 ....................................................................... 48 
5.3.1.2. Overzicht van (verbeterde) processen, procedures en acties 2017 .............................. 51 
5.3.1.3. Nieuwe prioriteiten aangebracht tijdens diensthoofden 2-daagse 2017 ....................... 53 

5.3.2. Vragen openbaarheid van bestuur ................................................................................. 59 
5.3.3. Klachten .......................................................................................................................... 59 

5.4. Informatie, communicatie en onthaal ...................................................................................... 61 
5.4.1. Website: www.bocholt.be ............................................................................................... 61 
5.4.2. Gemeentelijke Facebookpagina’s – aantal volgers ........................................................ 61 
5.4.3. Andere Sociale Media – aantal volgers .......................................................................... 62 
5.4.4. Toelichting bij de dagorde van de gemeenteraad .......................................................... 62 
5.4.5. Wegwijsgids 2018 ........................................................................................................... 62 
5.4.6. Gemeentelijk infoblad ‘Bocholt Maggezien’ .................................................................... 62 
5.4.7. Personeelsbladen: ’t Gezetje - Personeelsflash ............................................................. 62 
5.4.8. Het Belang van Bocholt/Buurtkrant ................................................................................ 62 
5.4.9. Stratenplan ..................................................................................................................... 62 
5.4.10. Straatplanborden ............................................................................................................ 63 
5.4.11. Persberichten .................................................................................................................. 63 
5.4.12. Led-schermen ................................................................................................................. 63 
5.4.13. Informatie aan de bevolking ........................................................................................... 63 
5.4.14. Participatie ...................................................................................................................... 63 
5.4.15. Werken op afspraak........................................................................................................ 64 

5.5. Burgerzaken ........................................................................................................................... 65 
5.6. ROL, milieu en woonloket ....................................................................................................... 66 

5.6.1. Aantal dossiers Ruimtelijke Ordening ............................................................................. 66 
5.6.2. Aantal Milieudossiers ...................................................................................................... 66 



 4 
 

5.7. OCMW .................................................................................................................................... 69 
5.7.1. Sociale Dienst ................................................................................................................. 69 

5.7.1.1. Cijfers gerelateerd aan de werking ................................................................................ 69 
5.7.1.2. Cijfers gerelateerd aan cliëntendossiers ....................................................................... 71 
5.7.1.3. Jaaroverzicht 2018 van de dienst vreemdelingen: ........................................................ 78 
5.7.1.4. Jaaroverzicht 2018 van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI): .......................................... 79 
5.7.1.5. Jaaroverzicht 2018 van hervestiging ............................................................................. 81 

5.7.2.  Dienst pensioenen en thuishulp (senioren & zorg) ......................................................... 82 
5.7.3. Buitenschoolse Kinderopvang ........................................................................................ 92 

5.7.3.1. Cijfergegevens buitenschoolse kinderopvang augustus 2018 ...................................... 92 
 

6 Gemeentelijke infrastructuur ............................................................................................................ 95 
6.1. Overzicht openbare gebouwen Bocholt.................................................................................. 95 
6.2.      Overzicht onderhoudswerken aan wegen, gebouwen en groen ............................................ 95 

 

DEEL 2:  RAPPORTERING IN HET KADER VAN DE BELEIDS- EN BEHEERCYCLUS ....................... 98 



 5 
 

  
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 Belgische 
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, 
Oudsbergen, Peer, Pelt, Hamont-Achel, 
Weert (Nl) en Cranendonck (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 (o.a. Sezoens) van 
brouwerij Martens (1758) 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 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.  



 6 
 

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 Sevensmolen 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) 
- St.-Benediktuskerk Lozen (11.06.2009) 
- Eclectische voormalige onderwijzerswoning met 

school Lozen (11.06.2009) 
- Neobarokke pastorie van Lozen (11.06.2009) 
- Oorlogsgedenkteken Bocholt (22.01.2014) 
- Pastorie St.-Willibrordusparochie Reppel (16.01.2018) 
 

Toerisme 
We hebben in Bocholt één hotel, 3 Bed & Breakfast gelegenheden, één vakantiepark met 
camping en trekkershutten, 8 uitbatingen van hoevetoerisme, 5 kampplaatsen voor 
tentenkampen en 7 bivakhoeves.  

- Bezoekers Farm Fun     meer dan 7.000 
- Bezoekers Goolderheide    3000 gasten & 10.000 dagtoeristen 
- Bezoekers Brouwerijmuseum   ± 2.500 
- Bezoekers Beeldentuin Vaesen   ± 6.000 
- Bezoekers Sevensmolen    ± 2.000 
- Bezoekers Vesparoute.com Bocholt   ± 1.100 
- Bezoekers Torenverplaatsingsmuseum en kerk ± 2.000 
- Bezoekers Alpaca     ± ruim 16.000 
- Bezoekers Tuin Arendsnest    ± 500 
- Dagtrips via dienst Toerisme    14 
- Bivakplaatsen:      45 groepen (± 100 leden) 
  
Aantal toeristische overnachtingen (cijfers studiedienst Vlaamse Regering) 
 

  

                                                           
1 Enkel totaal bekend gemaakt op website Vlaamse Regering, geen details beschikbaar 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181 
Belgen 31837 37118 40279 35482 22453 22291 23682 - 
Niet-belgen 13006 10071 16154 20232 23239 21985 21892 - 
Niet bepaald       3380  
Totaal 44.843 47.189 56.433 55.714 45.692 44.276 48954 50532 
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1.2. Bevolking 
 

1.2.1. Loop van de bevolking in 2018 (toestand op 01/01/2019) 

Opneming in registers door:  Mannen Vrouwen Totaal 
Geboorten  56 61 117 
Vestiging in de gemeente  301 289 590 
 Subtotaal 357 350 707 
Afvoering van de registers door:     
Overlijden  45 52 97 
Afschrijvingen uit de registers  281 295 576 
 Subtotaal 326 347 673 
Berekende bevolk. op 01/01/2018  6.530 6.551 13.081 
AANGROEI  31 3 34 
Bevolking op 01/01/2019  6.561 6.554 13.115 
     
Ter informatie     
vreemdelingen op 01/01/2019:  893 821 1.714 
asielzoekers (WR) op 01/01/2019:  8 6 14 
huwelijken in 2018    57 
echtscheidingen in 2018    19 
 

 
 

1.2.2. Lijst per leeftijd (toestand 01/01/2019)             

Mannen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0-4 jaar 292 291 297 297 319 329 474 563 262 

5-9 jaar 309 325 321 322 326 299 301 314 364 

10-14 jaar 362 333 333 337 315 310 317 322 311 

15-19 jaar 422 416 411 384 393 364 368 364 324 

20-24 jaar 389 402 397 420 408 425 432 425 362 

25-29 jaar 414 412 395 398 388 367 382 386 424 

30-34 jaar 353 365 384 407 430 426 432 432 384 

35-39 jaar 379 373 372 363 359 380 390 397 443 

40-44 jaar 510 476 451 431 410 389 379 383 395 

45-49 jaar 595 579 563 550 512 495 489 482 382 



 9 
 

50-54 jaar 461 491 533 540 563 589 575 582 482 

55-59 jaar 459 451 430 457 451 444 449 444 584 

60-64 jaar 416 434 439 426 435 439 427 427 446 

65-69 jaar 289 293 335 364 377 399 384 374 430 

70-74 jaar 273 279 265 265 272 282 266 256 372 

75-79 jaar 197 198 203 207 218 218 198 190 250 

80-84 jaar 140 141 141 143 148 152 130 119 180 

85-89 jaar 42 56 65 77 83 96 67 55 114 

90-94 jaar 12 13 15 15 18 20 12 9 51 

95 jaar en +  1 3 3 2 2 2 2 2 8 

Totaal 6.315 6.331 6.353 6.405 6.427 6.425 6.474 6.526 6.561 

 

Vrouwen  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0-4 jaar 310 304 310 302 306 304 434 202 265 

5-9 jaar 302 308 300 338 339 338 306 322 328 

10-14 jaar 371 364 350 338 329 308 341 349 347 

15-19 jaar 410 393 403 399 368 370 302 308 306 

20-24 jaar 409 427 412 415 410 405 378 392 390 

25-29 jaar 363 370 385 396 414 411 403 403 395 

30-34 jaar 356 360 373 387 377 372 392 404 404 

35-39 jaar 444 413 394 371 365 363 389 398 393 

40-44 jaar 476 465 438 436 448 430 363 367 365 

45-49 jaar 560 568 552 514 492 477 435 432 429 
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50-54 jaar 457 488 501 545 540 553 476 480 473 

55-59 jaar 438 440 469 445 443 459 550 547 549 

60-64 jaar 350 355 360 393 415 427 457 448 452 

65-69 jaar 290 307 331 328 334 343 425 419 418 

70-74 jaar 267 240 237 241 238 264 336 330 328 

75-79 jaar 248 261 255 247 249 235 259 254 246 

80-84 jaar 170 181 182 188 196 216 222 212 208 

85-89 jaar 68 81 88 109 121 119 197 184 179 

90-94 jaar 21 26 26 21 31 43 86 99 61 

95 jaar en + 11 11 10 12 8 7 3 2 21 

Totaal 6.321 6.362 6.376 6.425 6.423 6.444 6.475 6.552 6.654 
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1.2.3. Overzicht nationaliteiten 01/01/2019 

Nationaliteit Aantal 

Afghanistan   4 
Angola 1 
Armenië 1 
België 11.395 
Bosnië en Herzegovina 1 
Brazilië 3 
Bulgarije 20 
Canada 1 
China 4 
Colombia 1 
Congo (Democratische Republiek) 3 
Duitsland (Bondsrepubliek) 37 
Ecuador 1 
Egypte 1 
El Salvador 4 
Filipijnen 3 
Frankrijk 2 
Griekenland 1 
Guinee 1 
Hongarije ( Rep. ) 2 
Ierland 4 
India 3 
Indonesië 6 
Irak 2 
Israël 1 
Italië 8 
Kameroen 2 
Kazachstan 1 
Kenia 2 
Kosovo 3 
Letland 2 
Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) 3 
Marokko 9 
Mexico 2 
Nederland 1.312 
Nigeria 2 
Oekraïne 4 
Onbepaald 2 
Oostenrijk 1 
Pakistan 1 
Palestina 3 
Polen ( Rep. ) 38 
Portugal 12 
Roemenië 26 
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Russische Federatie 4 
Rwanda (Rep.) 4 
Servië & Montenegro 11 
Sierra Leone 1 
Singapore 1 
Slowakije 15 
Soedan 1 
Somalië 6 
Spanje 5 
Suriname 6 
Syrië (Arabische Republiek) 15 
Thailand 5 
Tsjechische Republiek 2 
Tunesië 1 
Turkije 1 
Vaderlandsloos 1 
van Burundische herkomst 5 
van Congolese herkomst 5 
van Iraakse herkomst 6 
van Joegoslavische herkomst 1 
van Kazachstanse herkomst 4 
van Kosovaarse herkomst 1 
van Somalische herkomst 3 
van Syrische herkomst 33 
van Turkse afkomst 1 
Venezuela 5 
Verenigd Koninkrijk 7 
Verenigde Staten van Amerika 21 
Vluchteling 2 
Wit-Rusland 1 
Zuid-Afrika 1 
Zweden 4 
Totaal 13.115 

 

1.2.4. Inwoners per deelgemeente 

Deelgemeente Aantal 

 --- NVT --- 3 
Bocholt 6 323 
Kaulille 4 568 
Lozen 1 129 
Reppel 1 092 
ALGEMENE TOTALEN 13 115 
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1.2.5 Jubilarissen 

Jubilaris Aantal echtparen  
 2017 2018 
Gouden paren (50 jaar gehuwd) 38 50 
Diamanten paren (60 jaar gehuwd) 21 11 
Briljanten paren (65 jaar gehuwd) 7 6 
Platina paren (70 jaar gehuwd) 1 0 
100-jarige 1 (vrouw) 0 
101-jarige 1 (vrouw) 1 
102-jarige 1 (man) 0 
 

  

Gertruda Boonen: 101 jaar 
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2 Beleidsorganen 
2.1 Gemeentebestuur 

 
2.2.1. 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 
Goijens Jaklien Via raadslid 
Kerkhofs Marcel N-VA 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  Algemeen directeur 

 

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 
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Commissie Ruimte 
Bloemen Peter N-VA voorzitter 
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 
Kerkhofs Marcel 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 

 
Algemeen directeur 
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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 
Kerkhofs Marcel 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  Algemeen Directeur 

 

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 
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Niet stemgerechtigd 

Brebels Eddie   Algemeen directeur 

 

2.2.3. Verslag evaluatie beheerovereenkomsten met AGB en uitvoering 
ervan (GD art 235) 

2.2.3.1. Inleiding 
 
Artikel 227 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt in het 
tweede lid dat elk gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in de loop van het eerste jaar 
na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voorlegt aan de 
gemeenteraad over de uitvoering van de beheers- of samenwerkingsovereenkomst sinds de 
inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de 
gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt. 
 
Artikel 234 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 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;   

- 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: 
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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’; 
 
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. 
 
Het AGB Bocholt voert de beheersovereenkomsten uit volgens de vastgelegde opdracht. Wat 
betreft cultuur en sport 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 en sportieve 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- en jeugdbeleid 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. 
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Aangezien er bewust is gekozen om geen personeel aan te werven door het AGB en de 
ambtenaren die instaan voor de uitvoering van het cultuur-, jeugd- en sportbeleid zich volledig 
inschrijven in het beleidsprogramma van de gemeente past de uitvoering van de beheers- of 
samenwerkingsovereenkomst ook volledig in het beleidsprogramma en de meerjarenplanning 
van het gemeentebestuur. Deze manier van werken verloopt zeer goed en is een echte 
verbetering in vergelijking met de vroegere situatie (voor de start van het AGB) toen het 
vrijetijdsbeleid (m.u.v. het jeugdbeleid) door gemeentelijke vzw’s werd uitgevoerd en het vaak 
tot meningsverschillen kwam tussen deze vzw’s die zich van langsom meer gingen 
verzelfstandigen over het te voeren beleid. 
De keuze die in Bocholt gemaakt is om de volledige gemeenteraad ook als raad van bestuur 
van het AGB Bocholt te laten functioneren en ook het directiecomité sterk te verbinden aan het 
college (wordt steeds volgend op het college georganiseerd), heeft er voor gezorgd dat er 
steeds een eenheid van beleid is tussen het gemeentebestuur en het AGB Bocholt. 
 
Om de economisch rendabele bedrijfsvoering van het autonoom gemeentebedrijf Bocholt te 
garanderen, werd er een systeem van prijssubsidies ingevoerd.  De waarde van de prijssubsidie 
toegekend door de gemeente Bocholt voor recht op toegang tot de sportinfrastructuur voor 
2018 is de prijs (inclusief 6% btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt, 
vermenigvuldigd met een factor 25,9 voor de kwartalen 1 tot en met 3 en een factor 28,2 voor 
kwartaal 4. 
 
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 moesten worden en de zone ook uitgerust diende 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 23 maart 2017 keurde 
de gemeenteraad een verhoging van de borgstelling tot  € 7.000.000,00 goed. 
 
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. 
In 2017 werden gronden aangekocht voor een bedrag van € 1.893.411,44. 
 
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. 
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Het AGB ging verder 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. 
 
Op 21 februari 2017 werd een bezwaarschrift ingediend in het kader van het openbaar 
onderzoek.  
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 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. 
 
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 17 april 2017. 
 
Eind 2017 werden alle gronden verworven op 2 kleinere stukken na maar hier zijn wel al 
onderhandse overeenkomsten voor afgesloten met de betrokken eigenaars. 
 
Op 11 juli 2018 werd er een onderhandse overeenkomst afgesloten tussen het AGB Bocholt, 
Casters Algemene Onderneming NV en Wegenbouw Martin NV om de overheidsopdracht 
“infrastructuurwerken KMO-kanaal” over te dragen van het gefailleerde Casters Algemene 
Onderneming NV naar Wegenbouw Martin NV. 
In het najaar van 2018 werd Wegenbouw Martin NV dan ook nog eens overgenomen door APK 
Group NV. 
Verder werden er  in 2018 ook nog archeologische en bodemonderzoeken verricht in de zone 
KMO-kanaal. 
Eind 2018 blijkt dat het AGB Bocholt nog altijd dezelfde 2 kleinere stukken dient te verwerven, 
dit bleek moeilijker dan verwacht te zijn. Het AGB Bocholt hoopt deze stukken in 2019 te 
kunnen verwerven.   
 
2.3. OCMW 

 
2.3.1. OCMW-raad 

Functie Naam partij 

OCMW-voorzitter Marc Vanherk Via 

OCMW-raadslid Ivo Geenen  N.U. 

OCMW-raadslid Jos Vanmontfort N.U. 

OCMW-raadslid Sonja Ooms N.U. 

OCMW-raadslid Jacqueline Goijens Via 
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OCMW-raadslid Ria Voortmans Via 

OCMW-raadslid Michel Boonen N-VA 

OCMW-raadslid Steven Van Mierlo N-VA 

OCMW-raadslid Nicole Ketelbuters sp.a 

Algemeen directeur Eddie Brebels  

 
2.3.2. Vast bureau 

Functie Naam partij 

OCMW-voorzitter Marc Vanherk Via 

OCMW-raadslid Ivo Geenen  N.U. 

OCMW-raadslid Ria Voortmans Via 

 
 

2.3.3. Bijzonder comité Sociale dienst  

Functie Naam partij 

OCMW-voorzitter Marc Vanherk Via 

OCMW-raadslid Ria Voortmans Via 

OCMW-raadslid Michel Boonen N-VA 
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3 Adviesorganen 
 Gemeentelijke adviesorganen 

1 Adviescommissie bibliotheek 
2 Adviesorgaan voor cultuur 
3 Adviesorgaan G.C. ‘de Kroon’ 
4 Adviesorgaan voor gezinsbeleid (college) 
5 Adviesorgaan voor jeugd 
6 Adviesorgaan voor personen met een handicap en toegankelijkheid 
7 Adviesorgaan voor landbouw 
8 Adviesorgaan voor milieu en natuur 
9 Adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking 
10 Adviesorgaan voor senioren 
11 Adviesorgaan voor sport 
12 Adviesorgaan voor toerisme 
13 Lokaal Overleg Kinderopvang 
14 Adviesraad Lokale Economie 
15 Gecoro 

 

3.1.  Landbouwraad 
Tijdens het jaar 2018 heeft er maar één officiële vergadering plaatsgevonden op 23/4 in de 
raadszaal van het gemeentehuis. 
Het dossier “trage wegen” in Kreyel en Reppel werd toegelicht door schepen Jan Schrijvers.  
Verder kwamen volgende onderwerpen nog aan bod: ophalen van landbouwplastiek, het 
tintelfestival, ruimen van grachten.  
 

3.2. Adviesorgaan voor cultuur 
Het adviesorgaan voor cultuur Bocholt telde in 2018, 117 stemgerechtigde leden. Het bestuur 
van het adviesorgaan bestond uit elf leden en twee waarnemers (schepen van cultuur en 
cultuurambtenaar). 
 
Er vonden in 2018 acht bestuursvergaderingen plaats met als belangrijkste agendapunten: 
aanvragen voor erkenningen van sociaal-culturele verenigingen, aanvragen voor 
projecttoelagen, en adviezen voor nieuwe straatnamen. 
Op 13 maart vond de algemene vergadering plaats waarbij de aanwezigen ingelicht werden 
over een project van het Sociaal Huis Bocholt (Bruggen bouwen), de nieuwe Europese 
privacywetgeving (GDPR), en de komende hersamenstelling van de bestuursraad (naar 
aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
2018). 
 
Het bestuur van de adviesraad organiseerde 
de jaarlijkse culturele huldigingsavond op 21 
september in het thema van het gemeentelijk 
cultureel erfgoed. Molenaarsvereniging 
‘Kauliller Molenvrienden’ ontvingen de ‘Open 
Hand’ voor culturele vereniging van het jaar, 
danstalent Angelo Schabon ontving de ‘pluim’ 
voor verdienstelijke Bocholter jongere. Ook 
de jubilerende verenigingen werden er 
traditioneel in de kijker gezet. 

 Culturele huldigingsavond 2018 
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3.3. Adviesorgaan voor jeugd 
Het adviesorgaan voor jeugd telde in 2018, 15 stemgerechtigde leden. 
 
De jeugdraad vergaderde 5 maal in 2018 met als belangrijkste agendapunten: 

 aanpassing van het jeugdsubsidiereglement; 
 bespreking kampvervoer; 
 organisatie van Debattle. 

 
Daarnaast kwam het dagelijks bestuur in 2018, 4 maal samen.  
Belangrijkste agendapunt: 

 aanpassing van het jeugdsubsidiereglement. 
 

Het adviesorgaan voor jeugd organiseerde in 2018 volgende activiteiten:  
 twee vormingsavonden (thema’s: autisme en ADHD, ‘Pesten aanpakken in 7 stappen’ 

en EHBO); 
 Debattle i.k.v. de gemeenteraadsverkiezingen; 
 Dag van de Jeugdbeweging. 

Verder boden leden van het adviesorgaan voor jeugd hulp tijdens de eerste Buitenspeeldag in 
Bocholt en bezocht het dagelijks bestuur Bocholter jeugdverenigingen op kamp. 

 
3.4. Adviesorgaan voor sport 

De algemene vergadering van het adviesorgaan Sport telde in 2018, 81 stemgerechtigde leden 
(verenigingen). Onderverdeeld in competitiesport (4 secties)  en recreatiesport (6 secties). 
 
De algemene vergadering kwam twee keer bij elkaar. 
Belangrijkste agendapunten: 

 ontwikkeling sportzones ‘de Damburg’ en ‘de Steenakker’; 
 bevraging sportclubs in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen; 
 advies subsidiedossiers 2017-2018. 

 
De bestuursraad van het adviesorgaan sport, samengesteld uit de sectievoorzitters, de schepen 
van sport, de sportfunctionaris en de sportpromotor telde 14 leden. 
De bestuursraad vergaderde 4 keer. 
Belangrijkste agendapunten: 

 voorbereiding/evaluatie activiteiten; 
 voorbereiding algemene vergadering; 
 aansluiting/schrapping leden; 
 sportersbelevenmeer campagne. 

De bestuursraad ondersteunt de activiteiten van de sportdienst  zoals: avondloop, 
kampioenenhulde, scholenveldloop en bosloop. 
 

3.5. Adviesorgaan voor Toerisme 
Het adviesorgaan voor Toerisme telde in 2018, 10 stemgerechtigde leden.  
Het adviesorgaan voor Toerisme vergaderde in 2018, 10 keer, met als belangrijkste 
agendapunten: 

 invulling en opmaak toer. folders/brochures; 
 hangmattenproject ‘De Luysmolen’; 
 voorbereiding en evaluatie overleg Toer. Ondernemers; 
 jaarplanning 2019; 
 invulling en organisatie beurzen; 
 organisatie Opening Toeristisch Seizoen; 
 organisatie ‘Ontdek je dorp’; 
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 onderhoud en eventuele omleggingen ruiter-, fiets- en wandelroutes. 
 
Het adviesorgaan voor Toerisme bood hulp op volgende activiteiten: 

 evenement omtrent de Bocholter Graven 
 event ‘Ontdek je dorp’ 
 receptie Kindergemeenteraad 
 proefwandeling ‘Chillen in Kempenbroek, van bosbad tot hangmat’. 

 
3.6. Adviescommissie bibliotheek 

De adviescommissie bibliotheek telde in 2018, 13 stemgerechtigde leden. 
De commissie vergaderde 3 maal in 2018 met als belangrijkste agendapunten:  

 werken/verbouwing bibliotheek (zolder, Heemkundelokalen); 
 werkingsverslag 2017; 
 opening bibliotheek na verbouwing; 
 nieuw bibliotheeksysteem Wise. 

 
3.7. Adviesraad voor omgeving (GECORO) 

De GECORO telde in 2018, 10 stemgerechtigde leden. 
De GECORO vergaderde 1 maal in 2018 met als belangrijkste agendapunten: startnota RUP 
afschaffing omleidingsweg Kaulille en plenaire vergadering RUP Zandcluster Kaulille. 

 
3.8. Adviesraad voor Milieu & Natuur (MiNa-raad) 

De Mina-raad had in 2018 geen vergaderingen. 
De schepen van milieu en de milieuambtenaar fungeren als informatieverstrekkers van de raad. 
 

3.9. Adviesorgaan voor personen met een handicap en 
toegankelijkheid 

Het adviesorgaan voor personen met een handicap en toegankelijkheid telde in 2018, 18 
stemgerechtigde leden. 
De adviesraad voor personen met een handicap en toegankelijkheid vergaderde 6 maal in 2018 
met als belangrijkste agendapunten: knelpunten i.v.m. toegankelijkheid, wegeninfrastructuur, 
gemeentelijke gebouwen en mobiliteit. 
 

3.10. Adviesorgaan voor senioren 
Het adviesorgaan voor senioren telde in 2018, 20 stemgerechtigde leden. 
De seniorenraad vergaderde 8 maal in 2018 met als belangrijkste agendapunten: 

 besprekingen aanpassingen zilverboek naar aanleiding van de verkiezingen 
 bespreking ontwerp oudenbeleidsplan 
 bespreking en bijwonen opvolging Bocholter oudercongres 
 opvolging project buurtgezellen (aparte werkgroep) 
 voor de eerste keer digitaal stemmen 
 aanvraag project subsidie voor senioren: sportdag voor senioren  
 … 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 stelde de seniorenraad het 
zilverboek (memorandum) op. 
Het adviesorgaan voor senioren organiseerde in 2018 de seniorennamiddagen. 
Het adviesorgaan bood hulp op de vormingsnamiddagen/infomomenten: Fit in je hoofd op 22 
februari en rouwverwerking met als spreker Manu Keirse op 18 oktober. 
 

3.11. Adviesorgaan voor gezinsbeleid 
Het adviesorgaan voor gezinsbeleid telde in 2018, 12 stemgerechtigde leden.  
Het adviesorgaan voor gezinsbeleid vergaderde in 2018, 3 maal met als belangrijkste 
agendapunten: 
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 openbare speelruimte voor kinderen. 
 problematiek zwerfvuil 
 bespreking babyborrel 2018 en opvolging tuttenboomproject 

Het adviesorgaan voor gezinsbeleid bood hulp op volgende activiteiten: 
 medewerking aan de organisatie van de gemeentelijke babyborrel  
 medewerking aan de plantjesverkoop van KOTK 
 tuttenboomproject: project van de adviesraad. 

 
3.12. Adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking 2018 

De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) telde in 2018, 8 
stemgerechtigde leden. 
In 2018 vergaderde de GROS tweemaal met als belangrijkste agendapunten: 

 adviezen projectaanvragen 
 campagne 11.11.11 
 nieuwe vrijwilligers 

Het adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking organiseerde in 2018 de volgende 
activiteiten:  

 Youca Action Day 2018 
 11.11.11-actie rond migratie 

 
  

Kunst in de open ruimte 
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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 - 31/12/2017 

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 (Via) 27/10/2016 

      Vandeweyer Jo (Via) 28/02/2013 

      
Heynickx Jeanine 
(N.U.) 28/02/2013 

      
Vanmontfort Jos 
(N.U.) 28/02/2013 

      
Kerkhofs Marcel  
(N-VA) 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 (Via) 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 31/12/2017 

 
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 
      Plessers Jos 28/03/2013 
Interlokale vereniging 
plaatselijke groep - Leader 
Kempen-Maasland interlok ver 

Plaatselijke Groep 
(Beheerscomité) Plessers Jos 28/02/2013 
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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 

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

    
Algemene 
vergadering Plessers Jos 

c 
16/03/2017 

Watering Vreenebeek Watering 
Algemene 
vergadering Verjans Jan 

c 
16/03/2017 

Kempisch Tehuis - Sociale 
woonmaatschappij cvba 0401.314.140 

Statutaire AV en 
Raden van Bestuur Jan Schrijvers  28/03/2013 

Landwaarts - Sociale 
huisvesting cvba 0401.334.134 

Statutaire AV en 
Raden van Bestuur Jan Schrijvers  27/06/2013 

Kwalitatief wonen in Bocholt 
en Peer 

Interlokale 
vereniging Beheerscomité Jan Schrijvers 01/06/2018 

Provincie         

ERSV Limburg vzw vzw 0870.796.318 
Algemene 
Vergadering Van Baelen Stijn 28/02/2013 

IGL 
opdrachthoudende 
vereniging 

Algemene 
Vergadering Goyens Jaklien 

01/06/2017 
23/11/2017 

  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 

    Raad van Bestuur 
Theuwissen 
Lieve 24/01/2013 
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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. 

c 
17/05/2017 

Gemeentelijke Holding NV in 
vereffening NV 0203.211.040 

Algemene 
Vergadering Verontsch. 

c 
22/05/2017 

Ethias 
Onderl. Verzek.ver. 
0402.370.054 

Algemene 
Vergadering Verontsch. 

c 
11/05/2017 

c 
09/11/2017 

Inter-Regies 
cvba 
0207.622.758 

Algemene 
vergadering uitgetreden c 11/01/18 

VVSG vzw 451.857.573 
Algemene 
vergadering Claessens Jos 24/01/2013 

Internationale samenwerking 
  
Samenwerking Grensgebied 
De Kempen 

Geen specifiek 
juridisch statuut Bestuursgroep                                  Croonen Mia 23/11/2017 

Overzicht van alle verenigingen, stichtingen, vennootschappen en intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden waarin het OCMW deelneemt (31/12/2018) 
Welzijnsregio Noord-
Limburg Welzijnsvereniging Raad van bestuur Marc Vanherk  

Sociaal Verhuurkantuur 
Noord-Limburg vzw 

Algemene 
vergadering  
raad van bestuur 

Mark Vanherk 
 
Mark Vanherk  

CIPAL 
Dienstverlenende 
vereniging 

Algemene 
vergadering 

Aanduiding per 
vergadering  

Ethias 
Onderl. Verzek. 
Ver. 

Algemene 
vergadering 

Aanduiding per 
vergadering  
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5 Administratie en werking bestuur 
5.1. Evaluatie managementteam gemeente en OCMW - 2018 

 
5.1.1. Juridisch kader 

In 2018 bepaalde het gemeentedecreet van 15 juli 2005 nog in artikel 96 dat er in elke 
gemeente een managementteam moest zijn  en het OCMW-decreet van 19 december 2008 
bepaalde in artikel 95 dat er, conform de regeling voor de gemeente, een managementteam 
moest zijn voor het OCMW. 
 

5.1.2. Taken en bevoegdheden 

5.1.2.1. Algemeen: 
Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke en OCMW-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 en OCMW-diensten, alsook de interne communicatie. 
 
5.1.2.2. Specifiek: 
Na elke volledige vernieuwing van de gemeenteraad en OCMW-raad sluit het 
managementteam een afsprakennota af met respectievelijk het schepencollege en de 
burgemeester en de raad voor maatschappelijk welzijn en de OCMW-voorzitter over de wijze 
waarop het managementteam en de beleidsorganen samenwerken om de beleidsdoelstellingen 
te realiseren en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie. 
De laatst goedgekeurde gemeentelijke afsprakennota dateert van 31 januari 2013, die van het 
OCMW van 15 januari 2015. Vanaf 2019 zal er één afsprakennota opgesteld worden omdat er 
slechts één managementteam meer zal zijn voor gemeente en OCMW. 
 
Het managementteam is wettelijk bevoegd voor het opstellen (onder leiding van de gemeente-
OCMW-secretaris) 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 managementteams 

De managementteams bestaan 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/OCMW-voorzitter of in voorkomend geval de schepen/OCMW-raadslid door 
hem aangeduid, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam. 
Samenstelling managementteam gemeente op 31/12/2018: 

• gemeentesecretaris (algemeen directeur) 
• financieel beheerder (financieel directeur) 
• stafmedewerker  
• diensthoofd personeel (omwille van ziekte nam het diensthoofd personeel niet deel aan 

de vergaderingen) 
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• stedenbouwkundig ambtenaar (omwille van haar vrijwillig ontslag nam de 
stedenbouwkundig ambtenaar slechts gedeeltelijk aan de vergaderingen deel. Er werd voor 
geopteerd om in eerste instantie haar vervangster nog niet op te nemen in het team). 

• sportfunctionaris  
• algemeen coördinator OCMW  
• diensthoofd technische dienst  

Samenstelling managementteam OCMW op 31/12/2018 
• gemeentesecretaris (algemeen directeur) 
• financieel beheerder (financieel directeur) 
• diensthoofd personeel (omwille van ziekte nam het diensthoofd personeel niet deel aan 

de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
vergaderingen) 

• algemeen coördinator OCMW 
• diensthoofd sociale dienst 
• diensthoofd kinderopvang 

 
5.1.4 Werking gemeentelijk managementteam 2018 

In 2018 vergaderde het gemeentelijke managementteam 7 maal. 
De voornaamste adviezen/voorstellen/onderwerpen waren: 
 
Personeel 

 Ontwerp organigram, personeelsformatie en rechtspositieregeling (gemeente en 
OCMW) 

 Ontwerp arbeidsreglement gemeente- en OCMW-personeel 
 Afwezigheid diensthoofd personeel, herintegratie en nieuwe aanwerving 
 Aanwerving omgevingsambtenaar (vervanging) 
 Baliemedewerker(ster)s omwille van pensionering 
 Opvolgen van acties tevredenheidsonderzoek 
 Opleiding en intervisiegroep leidinggevenden 
 Opvolgen situatie dienst burgerzaken 
 Diverse vervangingen 
 Ontwikkelen van nieuwe functie ‘informatiemanager’ die een link tussen informatie 

en digitalisering zal moeten leggen 
 Herstructurering technische dienst 
 Vraag naar een werklastmeeting 
 Aanpassing arbeidstijd op dinsdag voor administratief personeel van gemeentehuis 

en de Steen 
 Brugdagen, compensatiedagen, collectieve sluitingsdagen 
 Vervanging verantwoordelijke jeugddienst (uit wervingsreserve) 

 
Financiën 

 Rekening 2017 (gemeente en AGB) 
 Aanpassingen meerjarenplanning (gemeente en AGB) 
 Budgetwijzigingen (gemeente en AGB) 
 Informatie over audits 

 
Interne werking 

 Aandacht voor opvolging van pro-time 
 Opvolgen van interne controle en organisatiebeheersing 
 Ontwikkeling van nieuw dienstverleningsconcept 
 GDPR en informatieveiligheid 
 Politiereglementen 
 Verzekeringen 
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Beleid 

 Voorbereiding beleidsplan 2020-2025 – eerste besprekingen 
 Toelichting nieuw decreet lokaal bestuur 
 Opmaak memorandum voor nieuw bestuur 

 
Divers 

 Informatie over intergemeentelijk overleg financieel directeurs in kader van 
samenwerking over de gemeentegrenzen heen. 

 Bespreking gebouwen en problematiek die zich op verschillende plaatsen stelt. 
 Verkiezingen 

 
5.1.5. Werking OCMW-managementteam 2018 

In 2018 vergaderde het OCMW-managementteam 9 maal. Tijdens deze managementteams 
was er een stelselmatige terugkoppeling van de gemeentelijke managementteams. 
 
Voor de specifieke OCMW-werking waren de voornaamste adviezen, voorstellen en 
onderwerpen: 
 
Personeel 

 Eerste evaluatie nieuwe functie van projectmedewerker (participatiemedewerker 
sociale dienst) 

 Standpunt verlenging contract van een begeleidster kinderopvang i.h.k.v. het project 
Bocholter Buurtgezellen van mei t/m december 2018 

 Kennisgeving bezettingsproblemen in de buitenschoolse kinderopvang 
 Kennisgeving stand van zaken interne werking Opvoedingsondersteuning 
 Terugkoppeling begeleiding team Thuisdienst door V&V Maat 
 Bespreking opportuniteiten nieuwe sociale maribel 
 Toekenning sociale maribel voor aanwerving van informatiemanager die ook de 

kansengroepen in het digitaliseringsproces betrekt 
 Toepassing leertraject duaal leren in de buitenschoolse kinderopvang 
 Bespreking voorstel vervanging zwangerschappen bij het OCMW 

 
Financiën 

 Kennisname OCMW-jaarrekening 2017 
 Advies m.b.t. de aanpassing van het OCMW-meerjarenplan 2014-2019 en OCMW-

budget 2019 
 
Interne werking 

 Start werkgroep dienstverlening-centrale balie 
 Kennisgeving eerste intervisie ingericht door de Koning Boudewijnstichting n.a.v. het 

weerhouden van het projectvoorstel “Bocholter Buurtgezellen” met een financiële 
steun  van € 20.000,00 

 Kennisgeving eerste buurtvergadering rond buurtgerichte zorg in Lozen i.h.k.v. het 
project Bocholter Buurtgezellen 

 Kennisgeving resultaten bevraging 90-jarigen met als concrete actie het voorzien 
van extra wc-steunen in de gemeentelijke infrastructuur 

 Standpunt medewerking Vlaams project ‘Ieders mond gezond’ 
 Afbouw LOI en standpunt LOI-woningen (in huur en in eigendom) 
 Afstemming kilometervergoeding MMC-vrijwilligers en buddy’s  
 Kennisname raamovereenkomst juridische dienstverlening voor gemeente en 

OCMW   
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 Kennisname nieuw concept van Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) 
 
Beleid 

 Kennisgeving nieuwe oproep Huizen van het Kind 
 Standpunt uitbreiding buitenschoolse kinderopvang te Kaulille (speelplaats school en 

gebouw kinderopvang) 
 Standpunt LOI-overschotten 
 Standpunt n.a.v. Kick Off eerstelijnszone Noord-Limburg 
 Vormgeving BCSD n.a.v. nieuwe legislatuur en nieuwe regelgeving 
 Standpunt bij nieuwe vraag van Fedasil om overgangsmaatregelen bij afbouw LOI 

n.a.v. een verhoogde instroom van asielzoekers 
 
5.2. Personeel 

 
5.2.1. Personeelsgegevens (toestand 31/12/2018) 

5.2.1.1. Indeling naar leeftijd – leeftijdspiramide gemeentebestuur Bocholt 
Leeftijd Aantal 

<=20 0 
21-25 1 
26-30 6 
31-35 7 
36-40 15 
41-45 14 
46-50 13 
51-55 25 
56-60 19 
>60 5 
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5.2.1.2. Indeling en verdeling statuut 
Statuut Aantal Procent 

Contractueel 80 76,19 
Statutair 23 21,90 

Statutair/Contractueel 1 0,95 
Statutair op proef 1 0,95 

 

 

5.2.1.3. Indeling en verdeling naar geslacht 
Geslacht Aantal Procent 
mannelijk 52 49,52 
vrouwelijk 53 50,48 
 

 

5.2.1.4. Verdeling arbeider/bediende 
  Aantal Procent 

Arbeider 56 53,33 
Bediende 48 45,71 
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5.2.1.5. Indeling en verdeling naar niveau 
Niveau Aantal Procent 

DEC 2 1,90 
A 4 3,81 
B 16 15,24 

C/B 1 0,95 
C 32 30,48 
D 28 26,67 
E 8 7,62 

E/D 14 13,13 
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5.2.2. Personeelsstructuur 

5.2.2.1. Formatie (geldende formatie op 31-12-2018) 
 
Statutaire betrekkingen 
Niveau (WS) functie permanente behoefte in VTE 
decretale graad algemeen directeur 1 
decretale graad financieel directeur 1 
 
A1a-3a stafmedewerker 1 
A1a-3a sportfunctionaris 1 
A1a-3a diensthoofd personeel 1 
A1a-3a hoofd technische dienst 1 
 
B4-5 bibliothecaris 1 
B4-5 diensthoofd omgeving 1 
B4-5 diensthoofd burgerzaken 1 
B4-5 informatieambtenaar 1 
B4-5 diensthoofd gemeenschapscentrum 1 
 
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   1   
C1-3 bibliotheek assistent 0,94 
D1-3 technisch assistent 1 
 
E1-3 schoonma(a)k(st)er 1 
 
Contractuele betrekkingen 
B4-5 diensthoofd personeel 1 
 
B1-3 informaticus 0,80 
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 
B1-3 deskundige personeel 1 
B1-3 GIS-coördinator 1 
 
C1-3 administratief medewerk(st)er 12 
C1-3 bibliotheekassistent 1,8 
C1-3 theatertechnicus 1 
C1-3 projectmedewerker cultuur 1 
C1-3 ICT-medewerker 0,82 
 
D4 teamcoach groen 1 
D4 teamcoach machinist 2 
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D4 hoofdtechnieker 2 
 
D1-3 technisch assistent 23 
D1-3 toezicht – sport 1,45 
D1-3 toezicht – cultuur 1,32 
 
E1-3 schoonma(a)k(st)er 2,94 
E1-3 onderhoud – sport 1,65 
E1-3 onderhoud – cultuur 1,68 
E1-3 technisch beambte 1 
 
Navolgende statutaire en contractuele betrekkingen te voorzien als uitdovend: 
C1-3 administratief medewerker-drukker 1 
D4 technisch hoofdassistent 1 
D4 teamcoach groen 1   
 

5.2.2.2.  Bezetting (toestand 31-12-2018) 
Graad Functienaam Statuut ADM Regime 
  STAFDIENST EN SECRETARIAAT       
Dec Algemeen directeur Statutair ADM 1,00 
A1a-
A3a Stafmedewerker Statutair ADM 1,00 
C1-3 Administratief medewerker Contractueel ADM 1,00 
          
  INFORMATIE EN ONTHAAL       
B4-5 Informatieambtenaar Statutair ADM 1,00 
C1-3 Administratief medewerker Statutair ADM 0,80 
C1-3 Administratief medewerker Contractueel ADM 0,75 
    Contractueel ADM 0,75 
E1-3 Schoonmaakster Statutair   0,50 
E1-3   Contractueel   0,63 
E1-3   Contractueel   0,09 
          
  PERSONEEL EN ORGANISATIE       
B4-5 Diensthoofd Personeel   ADM 1,00 
B1-3 Preventieadviseur Contractueel ADM 1,00 
B1-3 Deskundige personeel Contractueel ADM 0,80 
C1-3 Administratief medewerker Contractueel-V ADM 0,30 
          
  ICT       
B1-3 Informaticus Contractueel ADM 0,80 
C1-3 ICT-medewerker Contractueel ADM 1,00 
          
  FINANCIËLE DIENST       
Dec Financieel directeur Statutair ADM 1,00 
B1-3 Boekhouder Statutair ADM 0,80 
B1-3 Deskundige financiën Contractueel ADM 1,00 
C1-3 Administratief medewerker Contractueel ADM 0,80 
    Contractueel ADM 0,80 
          
  BURGERZAKEN       
B4-5 Diensthoofd burgerzaken Statutair ADM 0,80 
C1-3 Administratief medewerker contractueel ADM 0,79 
    contractueel ADM 1,00 
    contractueel ADM 0,76 
    Contractueel-V ADM 0,76 
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    Contractueel-V ADM 0,20 
          
  DIENST OMGEVING       
B4-5 Diensthoofd omgeving Statutair ADM 1,00 
B1-3 Milieuambtenaar Statutair ADM 0,80 
B1-3 GIS-coördinator Contractueel ADM 1,00 
B1-3 Deskundige ROL Contractueel ADM 1,00 
C1-3 Administratief medewerker Contractueel ADM 0,50 
    Contractueel ADM 0,75 
    Contractueel ADM 0,00 
    Contractueel-V ADM 0,50 
    Contractueel-V ADM 0,76 
  DIENST VRIJE TIJD       

C1-3 Projectmedewerker cultuur 
Contractueel 
(MR) ADM 1,00 

C1-3 
Administratief medewerker 
ontwikkelingssamenwerking en adviesraden Contractueel ADM 0,50 

B1-3 Jeugdconsulent Contractueel ADM 1,00 
B1-3 Toeristisch coördinator Contractueel ADM 0,80 
E1-3 Schoonmaakster Contractueel   0,41 
    Contractueel     0,32 

C1-3 Gemeenschapswacht 
Contractueel 
(MR) ADM 1,00 

B4-5 Diensthoofd gemeenschapscentrum Statutair ADM 1,00 
C1-3 Administratief medewerker G.C. Contractueel ADM 0,53 

C1-3 Theatertechnicus 
Contractueel 
(MR)   1,00 

    Contractueel   1,00 
E1-
3/D1-3 Cultuurtoezichter Contractueel   0,50 
    Contractueel   0,50 
    Contractueel   0,50 
    Contractueel   0,50 
    Contractueel   0,50 
E1-3 Schoonmaakster Contractueel   0,50 
          
  DIENST SPORT       
A1a-
A3a Sportfunctionaris Statutair ADM 1,00 

B1-3 Sportpromotor 
Contractueel 
(MR) ADM 1,00 

E1-
3/D1-3 Sporttoezichter Contractueel     0,50 
    Contractueel   0,11 
    Contractueel   0,50 
    Contractueel   0,50 
    Contractueel   0,50 
    Contractueel   0,50 
    Contractueel   0,50 

    
Contractueel 
(MR)   0,50 

    
Contractueel 
(MR)   0,50 

          
  OPENBARE BIBLIOTHEEK       
B4-5 Bibliothecaris Statutair ADMB 0,80 
A1a-
A3a Projectmedewerker bibliotheek Statutair ADMB 1,00 
B1-3 Bibliotheekassistent dienstleider Contractueel ADMB 0,20 
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C1-3 Bibliotheekassistent Statutair ADMB 0,68 
    Statutair ADMB 0,26 
    Contractueel ADMB 0,55 
    Contractueel ADMB 0,70 
    Contractueel ADMB 0,54 
E1-3 Schoonmaakster Contractueel   0,50 

    
Contractueel 
(MR)   0,50 

          
  TECHNISCHE DIENSTEN       
A1a-
A3a Hoofd technische dienst Statutair ADM 1,00 
C1-3 Administratief medewerker Statutair ADM 0,80 
C1-3 Administratief medewerker Contractueel ADM 1,00 
C4-5 Werftoezichter Statutair   1,00 
E1-3 Schoonmaakster Contractueel   0,50 

C4-5 
Teamverantwoordelijke gebouwen en 
verkeer Statutair   1,00 

C4-5 Teamverantwoordelijke groendienst Statutair   1,00 

C4-5 
Teamverantwoordelijke openbare 
werken Statutair   1,00 

D4 Teamcoach groen Statutair   0,80 
    Contractueel   0,80 
D4 Teamcoach wegen Contractueel   1,00 
    Contractueel   0,00 
D4 Hoofdtechnieker Contractueel   1,00 
    Contractueel   0,80 

    
Contractueel 
(MR)   1,00 

D4 Technisch hoofdassistent Contractueel   0,00 
D1-3 Technisch assistent Statutair   1,00 
    Contractueel   0,80 
    Contractueel   0,80 
    Contractueel   1,00 
    Contractueel   0,80 
    Contractueel   0,50 
    Contractueel   0,80 
    Contractueel   0,80 
    Contractueel   0,80 
    Contractueel   1,00 
    Contractueel   0,00 
    Contractueel   0,80 
    Contractueel   1,00 
    Contractueel   1,00 
    Contractueel   1,00 
    Contractueel   0,80 
    Contractueel   1,00 
    Contractueel   1,00 
    Contractueel   0,80 
    Contractueel   0,80 
    Contractueel   0,80 
E1-3 Technisch beambte Contractueel   1,00 
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5.2.2.3. Overzicht verlofstelsels (toestand 31-12-2018) 
 
Dienst Type onderbreking Aantal 
Bibliotheek Loopbaanvermindering 1/5e 3 
De Steen Loopbaanvermindering 1/5e 1 
Gemeentehuis Vrijwillige vierdagenweek 3 
Gemeentehuis Loopbaanvermindering 1/5e 5 
Gemeentehuis Loopbaanvermindering 1/2e 1 

Gemeentehuis 
Loopbaanvermindering 
volledig 1 

Technische Dienst Vrijwillige vierdagenweek 1 
Technische Dienst Loopbaanvermindering 1/5e 12 
Technische Dienst Loopbaanvermindering 1/2e 1 
Technische Dienst Onbetaald verlof als recht 2 

 

5.2.3.  Personeelsbewegingen 

5.2.3.1. Overzicht aanwervingsprocedures 
*Onthaalmedewerk(ster): 2 
*Diensthoofd omgeving: 1 
*Technisch assistent -  verkorte procedure: 2 
*Diensthoofd personeel: 1 

5.2.3.2.  Overzicht bevorderingsprocedures 
/ 

5.2.3.3.  Overzicht procedure interne personeelsmobiliteit 
/ 

5.2.3.4. Opwaardering functie 
/ 

5.2.3.5. Nieuwe indiensttredingen 

 

 

Datum Functie C/S regime
20-02-18 Administratief medewerkster C 11,4/38
05-03-18 Administratief medewerkster C 18/38
19-03-18 Administratief medewerkster C 19/38
03-04-18 Onthaalmedewerkster C 28,5/38
16-04-18 Administratief medewerkster C 19/38
22-05-18 Diensthoofd  omgeving S 38/38
01-06-18 Onthaalmedewerkster C 28,5/38
18-06-18 Technisch assistent C 30,4/38
02-07-18 Technisch assistent C 38/38
05-07-18 Technisch assistent C 38/38
01-10-18 Administratief medewerkster C 29/38
05-11-18 Jeugdconsulent C 38/38
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5.2.3.6. Uitdiensttredingen 

 

5.2.3.7.  Gepensioneerden 

 

5.2.4. Overzicht personeelsfeesten en bijzondere gebeurtenissen  
 

Overzicht recepties en feesten 2018 -nieuwjaarsreceptie: 02-01-2018 
-carnavalsreceptie: 13-02-2018 
-receptie gepensioneerden: 25-05-2018 

Personeelsreis 2018 -bestemming: Bocholt 
-datum: 15-06-2018 

50-jarigen in 2018 3 
60-jarigen in 2018 3 
Huwelijken bij personeelsleden in 2018 1 
Kinderen geboren bij personeelseden in 2018 2 
Gehuldigd (eretekens) in 2018 35 jaar in dienst: 1 
 

5.2.5. Personeelsaan- of afwezigheden 

5.2.5.1. Ziekte 

 

5.2.5.2. Arbeidsongevallen 

 

Datum functie C/S regime
20-04-18 Stedenbouwkundig ambtenaar S proef 38/38
31-08-18 ICT-Medewerker C 25/38
31-08-18 Beleidsmedewerker GIS S 38/38
30-09-18 Administratief medewerkster C 18/38
30-09-18 Jeugdconsulent C 38/38
30-09-18 Technisch hoofdassistent C 38/38
16-11-18 Technisch assistent C 38/38
16-11-18 Technisch assistent C 38/38
22-11-18 Administratief medewerkster C 28/38
31-12-18 Gemeenschapswacht C 38/38

Datum Functie C/S regime
31-03-18 Administratief assistente S 19/38
30-04-18 Administratief medewerkster S 19/38

Aantal
Ziektedagen totaal (werkdagen) 1942
Ziektedagen totaal (kalenderdagen) 2962
Ziekte 1 dag 55
Frequenties totaal 187
Afwezigheid gemiddeld (%) 7,79
Bradfordfactor gemiddeld 165
Controles aan huis 0

Dienst Aantal zonder verlet Aantal met verlet
Vrije Tijd 2 0
Technische dienst 0 2
Gemeentehuis 2 0
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5.2.5.3. Preventie 
- aantal aanwervingsonderzoeken: 10 
- aantal periodieke controles: 54 
- 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: 
3 (traject leidinggevenden, opleiding kleine blusmiddelen, herhalingsopleiding hulpverlener) 
 

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, 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. 
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b. Sociale interventies: De hulpverlening kan verschillende vormen aannemen: 

 begeleiding en opvolging in bepaalde situaties, wanneer de begunstigde dit wenst. Een 
gesprek dat toelaat de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, kan erg belangrijk zijn; 

 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. 

d. Vakantiedienst POLLEN: 
De personeelsleden van de GSD-V 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 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 2018: 

- Hoger onderhandelingscomité: 2 
- Basisoverlegcomité: 2 
- Comité voor preventie en bescherming op het werk: 0 

 

5.2.9. Besluitvorming personeelsdienst  

  

Algemeen 
directeur College van 

burgemeester en 
schepenen 

Gemeenteraad 

Visum door de 
financieel beheerder  

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

2016 66 dossiers 103 dossiers 8 dossiers 23 dossiers - allen OK 



 43 
 

2017 55 dossiers 82 dossiers 9 dossiers 25 dossiers - allen OK 

2018 92 dossiers 84 dossiers 7 dossiers 7 dossiers – allen OK 
 

5.2.10. Evaluatie acties personeel 

Bocholt wil een performant personeelsbeleid uitbouwen dat inzet op het aantrekken, behouden, 
het efficiënt inzetten en ontwikkelen van haar personeelsleden met aandacht voor een 
aangename en veilige werkomgeving. 
Gemeente Bocholt wil werken aan de uitbouw van een integraal verzuimbeleid, waarbij de 
nadruk vooral op preventie en herstel ligt.  
We willen een werknemersvriendelijke werksfeer creëren met aandacht voor vorming en 
ontwikkeling, goede arbeidsomstandigheden, voldoende werkingsmiddelen en een goede 
balans tussen privé en arbeid waar het goed is om te werken. Verder is het onze ambitie om 
zoveel mogelijk gezonde en tevreden medewerkers tewerk te stellen.  
We vertrouwen onze medewerkers en gaan ervan uit dat ze een goede reden hebben om te 
verzuimen. We respecteren de privacy van onze medewerkers hierin en ondersteunen zieke 
medewerkers tijdens ziekte en re-integratie. We streven zoveel mogelijk naar re-integratie van 
langdurig zieke medewerkers.  
Als organisatie willen we werk maken om werk gerelateerde oorzaken van verzuim aan te 
pakken. 
 
A12.1.1 Medewerkers aantrekken, selecteren en aanstellen 
In 2018 werd er 3 normale aanwervingsprocedures georganiseerd: nl. onthaalmedewerker (2 
vacatures), diensthoofd omgeving en diensthoofd personeel. Deze resulteerden in de effectieve 
aanwerving van 4 medewerkers. Er werd ook 1 verkorte aanwervingsprocedure georganiseerd: 
nl. technisch assistent (2 vacatures). Deze resulteerde in de aanwerving van 2 medewerkers. 

Er vonden geen procedures voor bevordering, interne personeelsmobiliteit of niveau-
opwaardering plaats. 

A12.1.2 Het bewerkstelligen van een vlotte integratie van nieuwe medewerkers door een 
professioneel uitgebouwde onthaalprocedure 
De nieuwe personeelsleden die in 2018 gestart zijn bij het gemeentebestuur Bocholt werden 
ontvangen door de personeelsdienst voor een kennismakingsgesprek, de burgemeester 
(eedaflegging) en de interne preventieadviseur. Hun start 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. 
Omwille van andere lopende projecten werd de onthaalprocedure nog niet geïmplementeerd 
binnen de organisatie. De procedure zal nog besproken worden met het MAT om nadien 
geïmplementeerd te worden met de diensthoofden. 

 A12.1.3 Het opstellen en opvolgen van functiebeschrijvingen 
Voor de functies waarvoor een nieuwe wervingsprocedure werd uitgeschreven, werden de 
functiebeschrijvingen kritisch bekeken en herschreven waar nodig. Voor nieuwe functies werden 
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nieuwe functiebeschrijvingen opgemaakt. Wijzigingen aan bestaande beschrijvingen werden 
door de diensthoofden aangeleverd aan de personeelsdienst die zorgde voor de nodige 
aanpassingen. In de toekomst 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 
In het kader van de geldende evaluatieprocedure, werd in 2018 voor alle werknemers een 
functioneringsgesprek georganiseerd. De diensthoofden werden hieraan tijdig herinnerd door 
de personeelsdienst en ze werden begeleid/kregen de nodige ondersteuning doorheen het 
proces.  

Naast deze reguliere functioneringsgesprekken, werden eveneens functionerings- en 
opvolggesprekken georganiseerd naar aanleiding van incidenten en/of inbreuken. 

De uitwerking van een nieuw evaluatie- en feedbacksysteem wordt meegenomen in de agenda 
van de personeelsdienst. 

A12.1.5 De organisatie van vorming en opleiding voor de personeelsleden en 
mandatarissen zodanig dat zij hun competenties verder kunnen ontwikkelen 
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 2018 werd door het voltallige personeel, maar ook door de mandatarissen heel wat vorming 
gevolgd (totale uitgave aan vorming: 30.783,45 €). De vormingsaanvragen kwamen 
voornamelijk vanuit de personeelsleden zelf. Naast de verplichte vormingen in kader van 
veiligheid en welzijn, gaat het over kennisgerichte vormingen en vaardigheidstrainingen. Door 
de personeelsdienst werden er 3 inservice-opleidingen georganiseerd (over de diensten heen): 
traject leidinggevenden, opleiding kleine blusmiddelen, herhalingsopleiding hulpverlener. 

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  
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. 

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

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

 Mentorschap – maatregel in het kader van “Functiedifferentiatie / functieverandering”;  
 Werkuurspreiding – maatregel in het kader van “Werklastbeheersing”;  
 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: 



 45 
 

 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. 
De leeftijdspiramide toont een piek van medewerkers in de leeftijdscategorie 45 plussers. Om 
hierop een antwoord te geven zal een verdere uitwerking van een plan leeftijdsbewust 
personeelsbeleid de nodige aandacht krijgen. 

A12.1.7 De opvolging van uitstroom van medewerkers  
In 2018 zijn 12 mensen uit dienst getreden:  
 4 personeelsleden na een contract van bepaalde duur; 
 1 personeelslid na ontslag; 
 1 personeelslid door definitieve medische ongeschiktheid; 
 4 personeelsleden namen zelf ontslag;  
 2 personeelsleden omwille van pensioen.  

Al deze personeelsleden werden door de personeelsdienst begeleid in hun uitdiensttreding en 
elk van deze personeelsleden kreeg uitnodiging voor een exitgesprek met een medewerker van 
de personeelsdienst. 

A12.1.8 De opmaak van personeelsbeheerdocumenten 
In 2018 werden alle personeelsbeheerdocumenten geüpdatet en aangepast aan de geldende 
wetgeving en praktijken. 

 Arbeidsreglement: 29-11-2018 
 Rechtspositieregeling: 29-11-2018 
 Formatie en organigram: 09-07-2018 
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 2018: 
- hoger onderhandelingscomité: 2 
- basisoverlegcomité: 2 
 
A12.2.1 De berekening en administratieve verwerking van lonen, vergoedingen, rentes, 
presentiegelden,...  
Uitgevoerd  

A12.2.2 De administratieve opvolging van de (individuele) personeelsdossiers  
Uitgevoerd 
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A12.2.3 Het voeren van een aan- en afwezighedenbeheer aan de hand van een 
tijdsregistratiesysteem 
Uitgevoerd 

A12.3.1 Het bewaken van de veiligheid, preventie en welzijn op het werk  
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. Een beleid omtrent veiligheid, gezondheid en welzijn van 
medewerkers vereist een permanente aandacht voor de 5 A’s (arbeidsorganisatie, 
arbeidsrelaties, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisatie). Een 
gezond evenwicht leidt doorgaans tot een ‘gezonde’ organisatie. 

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

- nieuwjaarsreceptie: 02-01-2018 
- carnavalsreceptie: 13-02-2018 
- receptie gepensioneerden: 25-05-2018 

A12.3.3 Het organiseren van een jaarlijkse personeelsuitstap  
Uitgevoerd 

- bestemming: Bocholt - datum: 15-06-2018 - gemeente en OCMW samen 

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

- aantal Flash-berichten: 11 
- aantal Gezetjes: 1 
- aantal dienstnota’s/dienstmededelingen: 7 

A12.3.5 Het organiseren van een jaarlijks diensthoofden-tweedaagse 
Uitgevoerd 

- bestemming: Bocholt 
- datum: 29 & 30 november 2018 
- gemeente en OCMW samen 

 
 
 
 
 

 
 

  

16 oktober 2017 -  eedaflegging kindergemeenteraad 
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5.3. Secretariaat en stafdienst 
 

5.3.1. Interne controle en organisatiebeheersing 2016  (art. 219 decreet 
over het lokaal bestuur) 

Vanaf midden 2014 werd voor de gemeente 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 moesten worden, met welke prioriteit en door wie. 
Dit document werd door de gemeenteraad van 25 juni 2015 als nieuw kader voor interne 
controle en organisatiebeheersing vastgesteld. 
 
Voor het OCMW werd onder begeleiding van BDO een gelijkaardig proces doorlopen. Een 
werkgroep ‘interne controle’, bestaande uit de algemeen coördinator, de diensthoofden van het 
OCMW, het hoofd van de personeelsdienst, de financieel beheerder en de secretaris bereidde 
het kader van organisatiebeheersing - interne controle voor. De werkgroep bracht in kaart hoe 
ver de organisatie stond op vlak van organisatiebeheersing: wat was er al ? waar lagen 
knelpunten ? wat waren prioriteiten ? Dit resulteerde in een planning waarbij duidelijk werd 
welke processen aangepakt moesten worden en met welke prioriteit. In die zin schetste het 
rapport het kader van organisatiebeheersing dat OCMW Bocholt wenste te hanteren voor de 
volgende jaren. De raad voor maatschappelijk welzijn van 10 december 2015 keurde het kader 
van organisatiebeheersing-interne controle goed. 
 
Het algemeen kader dat vastgelegd werd voor gemeente en OCMW, vormt het vertrekpunt voor 
de interne controle voor de daaropvolgende jaren. 
 
Met o.a. in het achterhoofd de aangekondigde externe audit, werd er voor gekozen om de 
opvolging van en verslaggeving over organisatiebeheersing en interne controle, verder te 
structureren op basis van de indeling die in de leidraad organisatiebeheersing voor lokale 
besturen gehanteerd wordt. Het kader van het OCMW werd al meteen op basis van deze 
indeling opgesteld. 
 
Voor het eerst wordt de rapportage van de gemeente en het OCMW in één document gevat. In 
de vorige rapporten waren er wel wederzijdse verwijzingen maar gezien de verdere integratie 
van de beide besturen en de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur zal de 
rapportage in de toekomst ook geïntegreerd gebeuren. 
 
Het verslag over de acties die in 2018 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. De nieuwe acties en processen worden onderstreept. 
 
2. Overzicht van (verbeterde) processen, procedures en acties die in 2018 door diverse 
diensten in het kader van interne controle en organisatiebeheersing gerealiseerd werden. 
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5.3.1.1. Afwerking en realisatie prioriteiten 2015  
 
Thema Proces Stand december 2017 
 
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 gerealiseerd 
(Facebook, You Tube, Instagram en 
Twitter). Restyling en modernisering 
website is uitgevoerd in 2017. 
 

 
Info en Communicatie 
 

 
Systeem up-to-date houden 
informatie M-schijf 
 

 
Permanente aandacht aan besteden. 

 
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; 
- implementatie van exitgesprekken. 
 
In 2017 zal een werkgroep met +/- 5 
leidinggevenden uit verschillende 
beleidsdomeinen de brochure, traject,… 
evalueren/bijsturen en zal het volledige 
beleid gepresenteerd worden in het MAT 
om daarna te worden uitgerold. 
 
Door de langdurige ziekte van het 
diensthoofd is dit proces nog niet volledig 
uitgerold.  
 

 
Financieel management 
Info en Communicatie 
Facilitaire middelen 

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

 
Het overzicht van langlopende contracten 
is volledig. Gerealiseerd. 
 
De vermelding van tijdelijke contracten 
gebeurt nog niet systematisch.  
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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 aanbevelingen 
gegeven tot controle. 
 
Vrije Tijd: in 2017 alle betalingen 
voor inschrijvingen online. 
 
Gerealiseerd. 
 

 
Info en communicatie 

 
Klachten- en 
meldingenmanagement 
 

 
Gerealiseerd. 
 

 
Facilitaire middelen en ICT 
 

 
Uitwerken GIS 
 

 
De Gis-coördinator werd voltijds 
aangesteld en actualiseert het GIS 
permanent. In die zin kan dit punt als 
gerealiseerd beoordeeld worden en 
zal het komend jaar niet meer 
opgenomen worden.   

 
Personeelsbeleid 

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

 
Door de aanwerving van de 
preventieadviseur in 2015 is het 
beleid inzake veiligheid en welzijn op 
de werkvloer op kruissnelheid 
gekomen en worden er op 
regelmatige basis controles en acties 
ondernomen: keuring van toestellen, 
ergonomische maatregelen, 
brandoefeningen, opvolging van 
arbeidsongevallen, … 

 
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 (overleg TD, overleg DVT, 
personeelsoverleg, ICT-overleg, 
MAT). 
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Dit punt is in belangrijke mate 
gerealiseerd maar zal na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 2018 met het nieuwe 
bestuur terug geactualiseerd 
worden. 
 

 
Organisatiestructuur 
 

 
Projectmanagement: 
projectcoördinator en projectplan 
opmaken 
 

 
Er wordt getracht om deze werkwijze 
langzamerhand ingang te laten 
vinden en project per project aan te 
pakken. De software Pro-time die 
hiervoor uitermate geschikt is wordt 
nog onvoldoende gebruikt. 

 
Organisatiestructuur 
 

 
Integratie Gemeente – OCMW 
verder tastbaar maken 
 

 
De structurele maatregelen blijven 
gehandhaafd:  
- aanwezigheid in MAT gemeente 
van afdelingshoofd OCMW;  
- telkens op beide MATS een 
overzicht geven van de relevante 
agendapunten van elkaar; 
- 1 diensthoofdenoverleg voor beide 
organisaties. 
 
Daarnaast is de samenwerking 
tussen de vrijetijdsdiensten en het 
OCMW in verschillende projecten 
verdergezet, gestart en uitgebouwd 
en is het netwerk hier zeker 
versterkt. 
Het gedeeltelijk vrijstellen van 1 
maatschappelijk werker om hier 
gericht mee te werken heeft hiertoe 
in belangrijke mate bijgedragen. (zie 
ook jaarverslag OCMW) 
 

 
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. 
 
Pilootproject Kinderopvang 
Gerealiseerd. Omwille van de ziekte 
van het diensthoofd werd dit in 2017 
niet verder uitgerold. 
 

 
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 
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teamniveau stappen voorwaarts te 
zetten. 
 
In 2017 werd net als in de 
voorgaande jaren budget vrij 
gemaakt voor de organisatie van 
teambuildings op dienstniveau. 
Tijdens diensthoofdenoverleg 
toelichting van de activiteiten per 
dienst. 
 
De maandelijkse drink op de laatste 
vrijdag van de maand is een vast 
gegeven geworden. 
 

 
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. 
 
In 2017 werd op basis van de 
rapporten de eerste 
onderhoudsplannen opgesteld en 
teruggekoppeld met de 
gebouwverantwoordelijken. 
 

De acties die in 2017 werden ondernomen, zijn onderlijnd. 
 
5.3.1.2. Overzicht van (verbeterde) processen, procedures en acties 2017  
 
Thema Proces 
 
1. Doelstellingen, proces- en 
risicomanagement 

 
 Er werd een typebesluit gemaakt voor (eenmalige) subsidies. 

 
 Tijdens de diensthoofden-tweedaagse werd door alle 

diensthoofden op basis van het beleidsplan 2014-2019 een up 
date 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. Belanghebbendenmanagement 

 
 Het werken op afspraak werd regelmatig geëvalueerd met de 

gebruikers. 
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3. Monitoring 
 

 
 Tijdens de diensthoofden-tweedaagse werd door alle 

diensthoofden op basis van het beleidsplan 2014-2019 een up 
date 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. 

 Er werd opnieuw gecheckt of alle verplichte 
bekendmakingen op de website juist gepubliceerd zijn met 
datum van goedkeuring en publicatie en of er 
overeenstemming is met het register. 

 Er werd een stockcontrole van de relatiegeschenken 
uitgevoerd en naar aanleiding van het ontbreken van een 
aantal gegevens werden de afspraken ter zake nog eens 
duidelijk gecommuniceerd. 
 

 
4. Organisatiestructuur 
 

 
 In 2017 werd binnen de technische dienst verder nagedacht 

en gewerkt over de interne structuur en cultuur en werden met 
ondersteuning van de personeelsdienst en secretaris 
afspraken gemaakt. (zie ook cultuur) 

 Vrije Tijd Sport : snelle boodschappen worden in “interne” 
WhatsApp groep gemeld. 

 Vrije Tijd Sport : implementatie E2E zaalreservatiesysteem.  
Personeel heeft inzage in programma via inlog (snelkoppeling) 
met eigen smartphone. 
Vanaf 2018 kunnen clubs inloggen in het systeem en zélf 
reservaties aanvragen.  
 

 
5. Personeelsbeleid 

 
 De procedures voor personeelsadministratie werden 

geactualiseerd en de checklisten omtrent personeelsbeleid ge-
updatet. Alle personeelsbeheerdocumenten werden 
geactualiseerd een aangepast aan de geldende wetgeving en 
praktijken. 

 In 2017 werd het vernieuwd verzuimbeleid gemeente-
OCMW ingevoerd en gecommuniceerd naar alle 
diensthoofden en werknemers. 

 De onthaalprocedure die in de voorgaande jaren werd 
uitgewerkt, werd in praktijk gebracht en 7 nieuwe 
personeelsleden werden volgens deze nieuwe procedure op 
een gestructureerde wijze onthaald. 

 In 2017 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. informatiemanager, 
diensthoofd omgeving, teamcoach-hoofdtechnicus, 
administratief medewerkster onthaal) werden nieuwe 
functiebeschrijvingen opgemaakt. In de toekomst moet 
bekeken worden hoe aanpassingen/wijzigingen aan de 
functiebeschrijvingen eventueel een formeler karakter (bv. in 
besluitvorming) kunnen krijgen. 

 Door de personeelsdienst werd er 3 inservice-opleidingen 
georganiseerd – over de diensten heen, namelijk traject 
leidinggeven, opleiding kleine blusmiddelen en 
herhalingscursus hulpverlener. 

 Het gemeentebestuur werkt nog onvoldoende planmatig wat 
betreft vormingen. Dit willen we in de komende jaren 
verbeteren. 
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6. Organisatiecultuur 
 

 
 In 2017 werd binnen de technische dienst verder nagedacht 

en gewerkt over de interne structuur en cultuur en werden met 
ondersteuning van de personeelsdienst en secretaris 
afspraken gemaakt. (zie ook cultuur) 
 

 
7. Informatie en communicatie 

 
 Er werd in het managementteam verder 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. De 
afstemming van MAT en Diensthoofdenoverleg blijft moeilijk 
liggen. Waar moet welke info gecommuniceerd worden? 

 De nieuwe website werd geïmplementeerd. 
 

 
8. Financieel management 

 
 Eerste aanzet regionale samenwerking financiën in de 

schoot van de intergemeentelijke vereniging, dit op het 
niveau van de Welzijnsregio en met als doel na te gaan hoe de 
gemeentebesturen, op het gebied van financiën en over 
gemeentegrenzen heen, nauwer kunnen samenwerken, samen 
procedures uitwerken en schaalvoordelen bekomen. 

 Goedkeuring interne werkwijze bestellingen voor gemeente 
en AGB, gebaseerd op de nieuwe wet en uitvoeringsbesluiten 
overheidsopdrachten. 

 
 
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. 
 

 
10. ICT 
 

 
 Planning opmaken voor het digitaliseren van de diensten: vb 

postregistratiesysteem, notulenbeheer, communicatiesysteem. 
 Opstart van nieuwe postregistratiesysteem – Was voorzien 

maar is omdat het programma nog niet op punt stond 
verschoven naar oktober 2018. 

 Invoeren van nieuw communicatie- en projectprogramma Pro-
time. 
 

 
 
5.3.1.3. Nieuwe prioriteiten aangebracht tijdens diensthoofden 2-daagse 2017 
 
Tijdens de diensthoofden 2-daagse van december 2017 werden volgende items naar voren 
geschoven als nieuwe prioriteiten. Deze prioriteiten moeten nog verder uitgewerkt worden. 
 
• Dienstverlening: infrastructuur: Front- & Backoffice en fysieke veiligheid   
• Afsprakenbeheer 
• Financiële rapportering 
• Globaal overzicht website: wie houdt het bij, productencatalogus Vlaamse overheid 
• Procedures: niet alleen procedures uitwerken en noteren maar ook up to date houden 
• Input van klanten/burgers in de organisatie brengen 
• Dynamisch personeelsbeleid (o.a. functiemeting) – doorstromingsmogelijkheden, 

carrièreplanning, optimaal inzetten van personeel 
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• Interne communicatie (participatie van medewerkers) -blijvend op inzetten: efficiënt en 
transparant 

• ICT: opstart, implementatie en opvolging - visie waar gaan we naar toe? 
 
 
5.3.1.4. Overzicht van (verbeterde) processen, procedures en acties 2018 

Thema Proces 
1. Doelstellingen, proces- en 
risicomanagement 

 OCMW 
 procedure ‘aanvraag referentieadres’ 

uitgeschreven; 
 procedure ‘opstart art 60 tewerkstelling’ 

uitgeschreven; 
 procedure ‘uithuiszetting’ werd uitgewerkt; 
 procedure ‘bevoegdheid’ opgemaakt; 
 draaiboek LRA uitgewerkt; 
 draaiboek ‘Attesten Sint-Vincentius’ uitgewerkt; 
 draaiboek ‘aanvraag borgstelling RH’ opgemaakt; 
 draaiboek’ aanvraag tussenkomsten RH’ 

opgemaakt; 
 eerste aanzet voor visie 'afbouw in 

schuldhulpverlening'; 
 opmaak van checklist voor controle van 

dossierinhoud (diensthoofd controleert 
steekproefsgewijs dossiers van MA's); 

 eerste aanzet voor visie 'afbouw in 
schuldhulpverlening'; 

 visiebepaling huisbezoeken. 
 

 ‘de Kroon’ 
 systematisch procedures uitschrijven zoals: 

verkoop tickets, ingeven facturen, verwarming 
opzetten, wat te doen bij gasalarm, aangifte 
bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten, 
wekelijkse stock dranken en eetwaren, aangifte 
verzekeringen, opmaak contracten verenigingen, 
wat te doen bij brand of gasalarm,  …. 
 

 Dienst informatie 
 uitschrijven van diverse processen: ontvangst 

jubilarissen, procedure Bocholt Maggezien, 
Nieuwjaarsreceptie, personeelsuitstappen, … 

 Bibliotheek 
 checklist / procedure collectie (aankoop en wieden) 

geactualiseerd; 
 checklist balie opgemaakt; 
 checklist / procedure techniek in de bib opgemaakt. 

 Omgeving 
 opmaak inlichtingenformulier voor nazicht van de 

dossierinhoud (voor 
omgevingsvergunningsaanvragen); 

 aanzet draaibroek (handleiding voor een aantal 
procedures, stappenplan enz.); 
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 Aanzet algemene geïntegreerde adviestekst. 
 Secretariaat 

 Nieuwe stijl van opmaak van besluiten; 
 Procedures in kader van publicatieplicht. 

 
 

2. 
Belanghebbendenmanagement 

 Algemeen 
 Samen met de organisatie ‘IBEVE’ werd een proces 

uitgevoerd om tot een nieuw 
dienstverleningsconcept te komen. In dit kader 
werden enkele voorbeelden in andere gemeenten 
bezocht (Cranendonck en Overpelt) en werd een 
wereldcafé georganiseerd waar in verschillende 
groepen omtrent de verschillende aspecten van 
vernieuwde dienstverlening (en infrastructurele 
aanpassingen) werd gewerkt. Dit resulteerde in een 
eindrapport met aanbevelingen inzake de 
toekomstige dienstverlening voor gemeente en 
OCMW. 

 OCMW 
 visietekst ‘Huisbezoek’ opgemaakt (in kader van 

aanklampende HV); 
 visietekst doelgroepafbakening bij activiteiten 

uitgeschreven; 
 eerste aanzet van doelgroepafbakening tussen SD 

en TD uitgewerkt (on hold wegens zwangerschap 
collega); 

 tweemaal per jaar inhoudelijke dossiercontrole door 
diensthoofd; 

 berekening leefloon wordt duidelijker vermeld in 
beslissingsbrief en kwartaalkennisgevingen aan 
cliënt bij maandelijkse herberekening. 

 Dienst Informatie 
 finetunen ‘werken op afspraak’; 
 invoeren van nummersysteem aan het onthaal voor 

de dienst burgerzaken en in dit kader ook 
ontwikkeling snelbalie (passen-rijbewijzen). 

 Sportdienst 
 implementatie E2E zaalreservatiesysteem. 

Personeel heeft inzage in programma via inlog 
(snelkoppeling) met eigen smartphone. Clubs 
kunnen inloggen in het systeem en zelf reservaties 
aanvragen; 

 eerste voorbereidende stappen voor nieuwe 
toepassing ‘online inschrijven voor 
vrijtetijdsactiviteiten (I-school); 

 aanpassing subsidiereglement sport. 
 Omgeving 

 opmaak aanvraagformulier opname vergund 
geacht; 

3. Monitoring 
 

 OCMW 
 opmaak van checklist voor controle van 

dossierinhoud (DH controleert steekproefsgewijs 
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dossiers van MA's). 
 

4. Organisatiestructuur 
 

 Technische Dienst 
 in 2018 werd binnen de technische dienst verder 

nagedacht over en gewerkt aan de interne structuur 
en cultuur. Het proces kon echter niet afgerond 
worden (zie ook cultuur). 

 Omgeving 
 Gedeeltelijk overdragen van nazichten van dossiers 

naar deskundigen. 
 

5. Personeelsbeleid  ‘de Kroon’ 
 vernieuwing van personeelsoverleg: 1 maal per 

maand met alle medewerkers om alle afspraken 
gezamenlijk te maken; 

 Personeel 
 de personeelsdienst organiseerde 3 inservice-

opleidingen voor alle diensten: opleiding AED, 
opleiding kleine blusmiddelen en herhalingscursus 
EHBO; 

 aanpassing rechtspositieregeling gemeente en 
OCMW; 

 aanpassing arbeidsreglement gemeente en 
OCMW; 

 aanpassing evaluatorenlijst; 
 aanpassing personeelsformatie en organogram 

gemeente en OCMW; 
 samenwerkingsverband met Poolstok en gemeente 

en OCMW; 
 wijziging verzekeraar Hospitalisatieverzekering 

gemeente en OCMW; 
 aanpassing reglement pensioenplan 2e pijler voor 

contractuele medewerkers. 
 Omgeving 

 introductie en gebruik van VLOK (Vlaams Loket 
Woningkwaliteit) voor de woonkwaliteitsbewaking 
en gerichte opleiding VLOK. 

 
6. Organisatiecultuur 
 

 
 Technische dienst 

 In 2017 werd binnen de technische dienst verder 
nagedacht over en gewerkt aan de interne structuur 
en cultuur. Het proces kon echter niet afgerond 
worden. 

 De algemeen en financieel directeur bezochten een 
aantal diensten tijdens een teamoverleg om op een 
informele wijze informatie uit te wisselen, te peilen naar 
de sfeer, naar verzuchtingen, … 
 

 
7. Informatie en communicatie 

 
 Secretariaat 

 voorbereidingen voor de opstart van het nieuw 
postregistratiesysteem in Green Valley; 

 afspraken i.v.m. informatie over huisvuilophaling en 
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criteria geactualiseerd. 
8. Financieel management  Secretariaat 

 digitaal formulier onkosten werknemers opgesteld 
en de procedure volledig digitaal gemaakt. 

 De Steen 
 inschrijvingen voor activiteiten worden steeds meer 

online of met bancontact betaald, zodoende is er 
minder cashgeld aanwezig op de dienst Vrije Tijd. 
100% cashloos werken is echter niet mogelijk. 

 Financiële dienst 
 vanuit de financiële dienst werden tal van 

inspanningen geleverd om het belang van een 
correcte naleving van de Wetgeving 
Overheidsopdrachten in de kijker te plaatsen. Zo 
werd dit thema zowel op de agenda van het MAT 
als van het diensthoofdenoverleg geplaatst. Het 
herhalingseffect verhoogt hierbij de bewustwording. 

 de diepgaande financiële doorlichting van de 
bedrijfsrevisor werd aangegrepen om de bij de AGB 
betrokken diensten bewust te maken van het 
belang van een correcte maar ook 
gedocumenteerde onderbouwing van financiële 
gegevens (bijvoorbeeld uitgaande facturen, 
ticketverkoop optredens in een volgend jaar,…). 
Het documenteren is daarbij niet alleen van belang 
voor externen (bedrijfsrevisor) maar ook voor 
internen (denk maar aan personeelsleden die de 
gemeente verlaten, langdurige zieken,..).    

 
9. Facilitaire middelen  Secretariaat  

 harmoniseren van reglementen interne orde van de 
verschillende gebouwen. 

 ‘de Steen’ 
 de folderkast van toerisme is voorzien van vakjes 

(technische dienst), de vakjes met bijhorende 
folders werden geïnventariseerd om zo snel een 
bepaalde wandel- of fietsfolder terug te kunnen 
vinden; 

 voorjaarsopruimactie: de archiefkasten op de dienst 
Vrije Tijd en de kelder werden opgeruimd. Er 
werden grote uniforme opbergkisten aangekocht 
om de materialen van de activiteiten netjes op te 
bergen; 

 de kasten in de fuifzaal werden voorzien van sloten 
en verdeeld tussen de dienst Vrije Tijd en het 
jeugdhuis. Zo kan elke partij zijn eigen glaswerk 
voorzien en is er bij gemeentelijke activiteiten 
steeds zuiver glaswerk voorradig; 

 de brandcentrale van de Steen werd 
geactualiseerd: twee collega’s die in de directe 
omgeving wonen worden opgebeld in geval van 
storingen (in plaats van mensen die verder weg 
wonen); 

 de dienst Vrije Tijd heeft een papierversnipperaar 
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aangekocht om GDPR-gevoelige documenten op 
een correcte manier te vernietigen; 

 de dienst Vrije Tijd heeft inspanningen geleverd om 
afval beter te sorteren: er is een zak voor 
plasticafval en een zak voor PMD voorzien (wat 
voorheen nog niet het geval was); 

 op vraag van het poetspersoneel werden de 
toiletten in het gebouw voorzien van een plakkaat 
met de boodschap toiletten zuiver achter te laten, 
voorlopig met matig resultaat; 

 
10. ICT 
 

 Secretariaat 
 voorbereidingen voor de opstart van het nieuw 

postregistratiesysteem in Green Valley; 
 voorbereidingen voor opstart notuleringssysteem in 

Green Valley. 
 Personeelsdienst 

 Implementatie HRO – sollicitantenplatform. 
 Sportdienst 

 implementatie E2E zaalreservatiesysteem. 
Personeel heeft inzage in programma via inlog 
(snelkoppeling) met eigen smartphone. Clubs 
kunnen inloggen in het systeem en zelf reservaties 
aanvragen; 

 eerste voorbereidende stappen voor nieuwe 
toepassing ‘online inschrijven voor 
vrijtetijdsactiviteiten (I-school); 

 aanpassing subsidiereglement sport. 
 

 

 

 

Bezoek seniorenraad aan Duits Bocholt op 27 april 2018 
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5.3.2. Vragen openbaarheid van bestuur 
 

Aard van de vraag: 1 = inzage | 2 = uit leg | 3 = afschrift  
Doc: B = bestuurscocument | P = bestuursdocument van persoonlijke aard  
 

Volgnr. Datum 
aanvraag 

Aard van 
de 
aanvraag 

Doc. Gevolg Datum 
aanvraag 

bericht 

2018 - 1 8/01/2018 3 B Verkavelingsvoorschriften en 
verkavelingsplan Vinkstraat 63 

positief 9/01/2018 

2018 - 2 15/01/2018 3 P Schriftelijke examen afgelegd in 
kader aanwerving fin.beh. 

positief 26/01/2018 

2018 - 3 27/02/2018 3 B + 
P 

Documenten in het kader van 
rup KMO 

deels positief, 
deels negatief 

28/02/2018 

2018 - 4 18/04/2018 3 B Vergunning pleinwoningen 
Mathijsplein 

positief 23/04/2018 

2018 - 5 4/05/2018 3 B Verkavelingsvoorschriften en 
bouwvergunning 

positief 29/05/2018 

2018 - 6 7/05/2018 3 B Omgevingsvergunning NPG positief 12/05/2018 

2018 - 7 15/05/2018 3 B voorwaarden 
verkavelingsvergunning nr. 916 

positief 17/05/2018 

2018 - 8 25/05/2018 3 B Bewijs van aanplakking 
verkavelingsvergunning 

positief 25/05/2018 

2018 - 9 29/05/2018 3 B Volledige verkavelingsdossier positief 4/06/2018 

2018 - 10 8/06/2018 3 B Afgevaardigden in 
intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden 

positief 8/06/2018 

2018 -11 11/06/2018 3 B diverse documenten ITEK-Oude 
Kazerne i.v.m. Marsestraat 40 

positief 26/06/2018 

2018 - 12 28/06/2018 3 B Volledige notulen van 
gemeenteraden van legislatuur 

positief na 
beroeps-
procedure 

13/08/2018 

2018 - 13 26/09/2018 3 B Dossier de heer J.G. positief 1/10/2018 

2018 - 14 2/10/2018 3 B milieuvergunning NPG positief 3/10/2018 

2018 - 15 2/10/2018 3 B milieuvergunning NPG positief 3/10/2018 

2018 - 16 4/10/2018 3 B milieuvergunning NPG positief 6/10/2018 

2018 - 17 9/10/2018 3 B college verslagen positief 20/10/2018 

2018 - 18 9/10/2018 3 B Kattenhotel, 
regularisatieaanvraag 

positief 11/10/2018 

2018 - 19 26/11/2018 3 B adviesraden positief 28/11/2018 

2018 - 20 12/12/2018 1 B Bouwvergunning buren positief 12/12/2018 

2018 - 21 26/12/2018 3 B Verslag vooronderzoek positief 11/01/2019 

 

5.3.3. Klachten 
 

Volgnr. Datum Onderwerp Ontvankelijk 
Gegrond 

gevolg 

2018-01 03/03/2018 Niet-beantwoorde brieven Ontvankelijk 
Niet gegrond 

de brieven zijn meermaals 
zowel schriftelijk als 
mondeling met betrokkene 
besproken. Dat de klager 
geen vrede met het 
antwoord kan nemen is geen 
reden om de klacht gegrond 
te verklaren. 

2018-02 14/03/2018 Klacht over het Ontvankelijk De klachtenbehandelaar 
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functioneren van de 
klachtenbehandelaar 

Ongegronde klacht heeft zijn taak wel goed 
uitgevoerd, gezien de ruime 
briefwisseling die in het 
dossier aanwezig is en waar 
in de eerste behandeling 
naar verwezen wordt. 

2018-03 17/03/2018 klacht wegens 
ongepast/onbeleefd 
taalgebruik door twee 
werklieden van de 
technische dienst bij het 
kappen van een boom op 
privé-eigendom 

Ontvankelijk 
Gegronde klacht 

De gemeente distantieert 
zich van het taalgebruik en 
de attitude van de 
werknemers. De betrokken 
personeelsleden werden 
vermaand en er werd hun 
nogmaals gewezen op het 
gebruik van beleefde 
omgangsvormen. 

2018-04 18/04/2018 Klacht over de inhoud van 
het klachtenreglement 

Niet ontvankelijk 
 

Klacht gaat over de inhoud 
van een rechtsgeldig 
vastgesteld reglement en 
niet over handelen of niet 
handelen van administratie 
of bestuur 

2018-05 25/07/2019 klacht over behandeling 
door personeel ROL 
(Omgeving) en een 
schepen  

Ontvankelijk 
Ongegronde klacht 

Zowel personeel als 
schepen hebben correct 
gehandeld - de informatie 
van de klager strookt niet 
met de versies van de 
schepen en de betrokken 
personeelsleden 

2018-06 31/07/2018 Bezwaar tegen het 
afsluiten van een bosweg, 
ingediend bij ABB - klacht 
over het feit dat de klager 
in dit dossier geen 
antwoord heeft gekregen 
van de gemeentelijke 
dienst R.O.L. 

Ontvankelijk 
Gegronde klacht 

Het college besluit haar 
versie van het dossier over 
te maken aan het 
Agentschap Binnenlands 
Bestuur en de toestand ter 
plaatse nog eens te laten 
onderzoeken. Zij blijft wel bij 
haar standpunt dat omwille 
van de veiligheid de toegang 
voor gemotoriseerd verkeer 
tot de zandontginningsput 
best verhinderd blijft en dat 
de klager voldoende toegang 
heeft tot zijn perceel en 
daarbij ook nog de sleutel 
van de afsluiting op 
eenvoudig verzoek kan 
bekomen. Gemeente 
verontschuldigt zich 
bovendien voor de 
laatttijdige reactie. Klager 
gaat hiermee akkoord 
(schrijven van 15/08/2018) 

2018-07 28/08/2018 klacht tegen plaatsing 
glascontainers aan bib 'de 
Priool' - zwervuil, 
geluidsoverlast 

Ontvankelijk 
Gegronde klacht 

schepencollege heeft klacht 
behandeld en vindt ze 
gegrond: mogelijkheid wordt 
ondezocht om de 
glascontainers te 
verplaatsen naar 
Beukenstraat en 
sportcomplex ‘de Damburg’. 
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5.4. Informatie, communicatie en onthaal 
 

5.4.1. Website: www.bocholt.be 

Hosting en onderhoud door de firma Green Valley uit Genk. 
Alle diensten werken hun eigen pagina’s bij met het Content Management Systeem van de 
firma Green Valley. 
Bij de website is er 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 website is omgezet naar een beveiligde verbinding (https) om een veilige 
connectie met het e-loket te garanderen. Documenten worden veilig en wettelijk afgeleverd met 
een digitale handtekening (Intellistamp).  
Voor de activiteitenagenda is er een link gemaakt met de ‘Vlaanderen Uit’-databank. 
 
Cijfergegevens website 2018 (Google Analytics) 
 

Maand Aantal 
sessies 

Aantal 
gebruikers 

Pagina-
weergaven 

Pagina’s 
per 
sessies 

Gemiddelde 
sessieduur 

Bouncing  
% 

Januari 9.219 6.382 29.499 3,20 00:01:49 52,22 
Februari 10.066 7.014 40.490 4.02 00:02:22 53,38 
Maart 8.693 6.000 26.914 3,10 00:01:55 52,31 
April 8.951 6.273 25.866 2,89 00:01:41 56,34 
Mei 10.959 8.029 28.011 2,56 00:01:23 59,80 
Juni 12.352 9.568 27.858 2,26 00:01:13 68,84 
Juli 17.004 14.357 33.936 2,00 00:00:55 77,53 
August. 11.323 30.472 30.472 2,69 00:01:29 61,16 
Sept. 11.667 8.627 31.920 2,74 00:01:25 58,84 
Okt. 12.721 9.138 33.679 2,65 00:01:26 61,11 
Nov. 10.751 7.944 28.143 2,62 00:01:25 62,22 
Dec. 9.592 6.988 25.139 2,62 00:01:22 60,98 
Totaal 133.298 78.460 361.927 2,72 00:01:29 61,61 

 
Jaar Aantal 

sessies 
Aantal 
gebruikers 

Pagina-
weergaven 

Pagina’s 
per 
sessies 

Gemiddelde 
sessieduur 

Bouncing  
% 

2016 144.324 88.506 336.321 2,33 00:01:26 65,38 
20172 84.452 50.853 233.153 2,76 00:01:35 58,95 
2018 133.298 78.460 361.927 2,72 00:01:29 61,61 

 
 
5.4.2. Gemeentelijke Facebookpagina’s – aantal volgers 

Facebookpagina 2014 2015 2016 2017 2018 
Gemeente Bocholt 586  1.006  1.355  1.790 2.771 
Toerisme Bocholt 482  568  610  638 658 
Bib Bocholt 108  185  233  275 346 
Jong in Bocholt 536  551  576  637 687 
GC ‘de Kroon’ 322  380  439  496 555 

 
                                                           
2 onvolledige cijfers wegens het ontbreken van de maanden mei, juni en beperkte cijfers voor de maand juli – 
overstap naar nieuwe website (van Tobania naar GreenValley) 

http://www.bocholt.be/
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5.4.3. Andere Sociale Media – aantal volgers 

Jaar Twitter Instagram You Tube Bocholt app Be-alert 
2017 102 224 onbekend 533 795 
2018 127 795 onbekend 1.490 940 

 
5.4.4. Toelichting bij de dagorde van de gemeenteraad 

Jaar Abonnees papieren versie Abonnees digitale versie 
2016 17 245 
2017 19 249 
2018 17 271 

De toelichting wordt gratis aangeboden. 
 
5.4.5.  Wegwijsgids 2018 

Wordt digitaal aangeboden via de website. 
Gedrukte exemplaren voor nieuwe inwoners en wie er om vraagt:  

 2014: 280 exemplaren 
 2015: 195 exemplaren 
 2016: 195 exemplaren 
 2017: 175 exemplaren 
 2018: 180 exemplaren 

 
5.4.6. Gemeentelijk infoblad ‘Bocholt Maggezien’ 

Jaargang 22 
Oplage: 6.200 stuks per editie 
Edities: 11 (elke maand – één editie voor juli-augustus) 
Drukkerij: Boonen Hamont-Achel 
Gunning: voor een termijn van 3 jaar 
 
5.4.7.   Personeelsbladen: ’t Gezetje - Personeelsflash 

2018: respectievelijk 28ste jaargang – 9de jaargang 
11 edities wordt digitaal verspreid (165 ex.) en gedrukt op 35 exemplaren voor personeelsleden 

die geen gemeentelijk e-mailadres hebben. Ook de gepensioneerde personeelsleden 
ontvangen de personeelsbladen. 

 
5.4.8.   Het Belang van Bocholt/Buurtkrant 

Gemeentelijk pagina op de website van het Belang van Limburg. 
Gedrukte versie bij de vrijdagkrant (Buurtkrant). 
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. 
In 2017: 33 artikels ingestuurd door de gemeente Bocholt. 
In 2018: 27 artikels ingestuurd door de gemeente Bocholt. 
 
5.4.9. Stratenplan 

Firma Gentle – opdracht wordt om de drie jaar gegund – jaarlijkse uitgave – 6.200 ex. huis-aan-
huis verdeeld door bPost. 2.800 exemplaren voor de gemeentelijke diensten (totaal: 10.000). 
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5.4.10. Straatplanborden 

Firma Mediabooks  - 8 verlichte 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. 
In 2017 werden er 37 persberichten verstuurd. 
In 2018 werden er 24 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 2018 
- Nieuwsbrief kermiskoers Lozen 
- Nieuwsbrief St.-Kristoffelbedevaart 
- Nieuwsbrief Sezoensrally 
- Actie rond Amnesty International (december 2018) 
- Promotie verkoop sociale bouwplaatsen Hamsterstraat/Elzenstraat 
- Nieuwsbrief omleiding carnaval Bocholt 
- Free Public Wifi  
- Dialoogavonden voorjaar 2018 

 
Voor openbare werken wordt steeds 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. Tegelijkertijd willen we zo het papierverbruik  verminderen. 
 

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. 
 
In 2018  werden er geen dossiers ingediend. 
 
Dialoogavonden 2017-2018 
Waar Datum Aantal aanwezigen 
Kreyel (Voorste Luysmolen) 20 maart 2018 13 
Reppel (hondenclub) 7 maart 2018 27 
Kaulille (GC ‘de Kroon’) 5 maart  2018 34 
Lozen (Leemskuil) 22 november 2017 15 
Bocholt (gemeentehuis) 15 november 2017 16 
Hees-Goolder (werkplaats) 13 november 2017 12 
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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. Sinds de invoering van het e-loket is een bezoek aan het gemeentehuis niet 
meer nodig voor het afhalen van diverse documenten en attesten. 
In 2018 werd dit ‘werken op afspraak’ uitgebreid naar de dinsdagvoormiddag. 
De service ‘op afspraak’ is uitgebreid met de zitdagen van de pensioendienst op dinsdag. 
 
 
 
 
 
 

 
Kindergemeenteraad 2018-2019 
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5.5. Burgerzaken  
 

Bevolking Type 2017 2018 
Identiteitskaarten Totaal 3.132 2.271 

- Belgen 2.376 1.439 
- Vreemdelingen 351 413 
- Kids ID-'s 405 419 

Identiteitsbewijzen  35 43 
Paspoorten  355 400 
Rijbewijzen  1.502 1.148 

- Voorlopige 169 135 
- Bankkaartmodel 1.284 961 
- Internationale 49 52 

Orgaandonaties  21 141 
- Wilsverklaring 14 131 
- Verzet / herroeping 7 10 

Vreemdelingen  200 213 
 - Lang verblijf 70 80 
 - Kort verblijf EU 22 20 
 - Kort verblijf niet-EU 20 22 
 - Tenlasteneming 38 25 
 - Asiel 10 16 
 - Div. 40-tal 50-tal 
Burgerlijke Stand    Aantal 
Geboorte in Bocholt  3 1 
Erkenning voor geboorte  53 46 
Naamwijziging  0 0 
Nationaliteitswijziging  8 8 
Adoptie/overschrijving  0 1 
Huwelijken  70 57 
Echtscheidingen  21 19 
Overlijdens/Begravingen  117 147 

- Overleden in Bocholt 48 52 
- Overleden buiten Bocholt 49 65 
- Begravingen niet-inwoners 20 20 

Wettelijke Samenwoning  55 52 
- Verklaringen W.S. 35 36 
- Beëindiging W.S. 20 16 

Verklaringen laatste wil  6 13 
Registratie euthanasie  6 13 
Geslachtswijziging  0 1 
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5.6. ROL, milieu en woonloket 
 
5.6.1. Aantal dossiers Ruimtelijke Ordening 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Melding 11 10 11 11 23 
Weigering 17 14 13 19 10 
Vergund 222 206 188 188 149 
Onvolledig 0 7 0 0 17 
Onontvankelijk - - - - 1 
Ingetrokken  3 7 13 5 15 
Totaal 253 244 225 223 215 
 

 
  
5.6.2. Aantal Milieudossiers 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Klasse1 17 7 3 5 6 
Klasse 2 14 10 8 21 8 
Klasse 3 3 9 12 6 24 
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5.6.3. Wonen 
 

Sinds 1 juni 2018 werkt de gemeente Bocholt samen met de stad Peer aan het beleidsdomein 
wonen. Hiervoor werd de intergemeentelijke samenwerking “Kwalitatief wonen in Bocholt en 
Peer” opgericht. Er wordt gewerkt rond vier grote doelstellingen: 

 zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod; 
 werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 
 informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen 
 ondersteunen van de lokale private huurmarkt 

Er wordt ook twee keer per jaar een lokaal woonoverleg georganiseerd met Kempisch Tehuis, 
Landwaarts en het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg om sociaal wonen in Bocholt te 
bespreken, alsook andere woonthema’s. 
Voor elke van de vier bovenstaande doelstellingen zijn er verschillende activiteiten die 
uitgevoerd worden om de doelstellingen om te zetten in acties. We geven hieronder de cijfers 
weer over sociale huurwoningen, woonkwaliteit, leegstand, tweede verblijven, het woonloket, 
Vlaamse premies, infosessies, duurzaam wonen en energieleningen. 
 
Sociale huurwoningen 
Het Bindend Sociaal Objectief sociale huur werd bereikt in Bocholt. Er werd een sociaal 
woonbeleidsconvenant afgesloten voor een periode van 3 jaar vanaf 1 juli 2017. In dit 
convenant zitten 21 woningen vervat. In 2018 werd een vergunning afgeleverd voor 8 woningen 
(project Binnenhof). 
Op 31 december 2018 waren er 422 kandidaat-huurders voor een sociale huurwoning in de 
gemeente Bocholt. Meer dan de helft van deze kandidaat-huurders is alleenstaand (55,45%) en 
20,14% is alleenstaand met één of meerdere kinderen. 50% van de kandidaat-huurders is 
jonger dan 40 jaar en 20,14% is ouder dan 55 jaar. De gemiddelde wachttijd voor een sociale 
huurwoning is 28,85 maanden in Bocholt. 
4,63% van de woningen in Bocholt zijn sociale woningen. Het gaat om 223 woningen van 
Kempisch Tehuis en 29 woningen van het Sociaal Verhuurkantoor. Van de woningen van 
Kempisch Tehuis hebben er 44 woningen één slaapkamer, 53 twee slaapkamers, 121 drie 
slaapkamers en 5 vier slaapkamers. Het gaat om 151 woningen in Bocholt en 72 woningen in 
Kaulille. 36 woningen zijn voorbehouden voor senioren. Van de huurders is 56,05% ouder dan 
55 jaar. 
 
Woonkwaliteit 

 7 dossiers waarbij procedure ongeschikt-onbewoonbaar werd opgestart: 4 verkregen 
uiteindelijk een conformiteitsattest, 3 een besluit ongeschiktheid waarbij deze bij 2 reeds 
opgeheven werd. 

 2 dossiers: vooronderzoek zonder melding bij Wonen Vlaanderen (niet voldoende 
gebreken). 

 1 dossier: nagaan van mogelijke overbewoning. 
 8 conformiteitsattesten uitgereikt door Wonen Vlaanderen en 5 conformiteitsattesten 

door de gemeente zelf. 
 

Leegstand 
 

LEEGSTAND IN BOCHOLT OP 
01.01.2019 

Jaar van opname # % 
2011 2 2,7 
2012 1 1,3 
2013 0 0,0 
2014 14 18,7 
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2015 7 9,3 
2016 14 18,7 
2017 13 17,3 
2018 24 32,0 

TOTAAL 75 100,0 
 
Tweede verblijven 
Er is een reglement tweede verblijven en er is een jaarlijkse heffing van 500 euro (niet-
geïndexeerd) voor tweede verblijven en weekendverblijven en een jaarlijkse heffing van 30 euro 
(niet-geïndexeerd) voor stacaravans op een vergund kampeerterrein: 

 42 weekendverblijven; 
 9 tweede verblijven (woningen waar men zich kan domiciliëren die als tweede verblijf 

worden gebruikt); 
 274 stacaravans op een vergund kampeerterrein. 

 
Woonloket en premies 
Het woonloket werd verzorgd door sociaal adviseur Monique Vanduffel van Welzijnsregio. Er 
kwamen 123 inwoners inlichtingen vragen bij het woonloket. 74 personen kwamen voor het 
eerst langs. 
Renovatiepremie-aanvragen bij Wonen Vlaanderen: 

Jaar # aanvragen # 
goedkeuringen 

# 
weigeringen 

2013 45 37 4 
2014 64 46 7 
2015 35 25 6 
2016 71 50 3 
2017 45 73 9 
2018 54 41 11 

 
In 2018 waren er 33 aanvragen voor de Vlaamse verbeterings –en aanpassingspremie. Er 
waren 25 goedkeuringen en 8 weigeringen. 
 
Infosessies 
Er werd in het najaar van 2018 een infosessie georganiseerd voor verhuurders in Bocholt en 
Peer. De IGS organiseerde ook in dezelfde periode ook twee andere infosessies, één in Bocholt 
en één in Peer: “gevelrenovatie” en “slank je energiefactuur af”.  
  
Duurzaam wonen en energieleningen 
De provincie Limburg en de Vlaamse Overheid steunt het project van De Huisdokter. De 
gemeente Bocholt is partner van Dubolimburg waardoor inwoners 25 euro betalen voor een 
renovatierapport in plaats van 75 euro. De huisdokter doorloopt en screent samen met de 
inwoner de woning en geeft advies op vlak van comfort en energiebesparing. Er waren zes 
huisdokterbezoeken in Bocholt in 2018 (met één renovatierapport) en er werd één quick scan 
uitgevoerd.  
Er werden maandelijks één of meerdere artikels besteed aan een woonthema in Bocholt 
Maggezien. 
De provincie Limburg biedt energieleningen aan met een rentevoet aan 0% of 2% via 
“Duwolim”. In Bocholt werden er 6 Duwolimleningen toegekend (€ 59.299,83) en 1 
Duwolimpluslening (€ 3.609,75). 
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5.7. OCMW 
 
5.7.1. Sociale Dienst 

 
In een welvaartsstaat hoort niemand uit de boot te vallen. Elk mens heeft recht op een 
menswaardig bestaan. Om iedereen daartoe de kans te bieden, organiseert het OCMW, waar 
nodig, aangepaste dienstverlening of gaat het samenwerkingsverbanden aan. De sociale dienst 
is een eerste aanspreekpunt waar de burger met elke hulpvraag kan aankloppen. Ofwel 
verwijzen we door naar andere gespecialiseerde diensten, ofwel bieden we hulp via onze eigen 
diensten. Bij de sociale dienst kan je terecht voor financiële, materiële, psychosociale, 
administratieve of juridische hulp. 
 
 
5.7.1.1. Cijfers gerelateerd aan de werking 
 
Kwartaaloverzicht actieve en passieve dossiers 
 
Zoals het voorbije jaar maakte de sociale dienst in 2018 om de 4 maanden een overzicht op van 
de dossierstatussen. Dit vooral om te kijken of de verdeling van het aantal dossiers per MA3 
juist zit. Belangrijke kanttekeningen hierbij:  

 het aantal dossiers zegt niets over de inhoudelijke zwaarte van een dossier;  
 dit is een momentopname, het zegt niets over het dossierverloop of het dossieraantal op 

jaarbasis. 
 
Aantal dossiers per 4 maanden:  
Datum 
dossiercontrole 

28/04/16 29/08/16 07/12/16 

Actieve dossiers 111 97 109 
Passieve dossiers 83 80 70 
Totaal aantal dossiers 1944 177 179 
Datum 
dossiercontrole 

26/04/17 31/08/17 31/12/17 

Actieve dossiers 114 118 122 
Passieve dossiers 56 61 69 
Totaal aantal dossiers 170 179 191 
Datum 
dossiercontrole 

26/04/18 31/08/185 31/12/18 

Actieve dossiers 130 / 141 
Passieve dossiers 56 / 62 
Totaal aantal dossiers 186 / 203 
 
 
Vanaf augustus 2016 staat een actief dossier voor een dossier waarin minstens 1 maal per 
maand een persoonlijk cliëntcontact geregistreerd is. Een passief dossier is een dossier dat niet 
meer actief is, maar waarin wel nog af en toe contacten zijn of administratieve handelingen 
gebeuren. 
 

                                                           
3 MA= maatschappelijk assistent  
4 dit cijfer ligt hoger dan in augustus en december omdat we hier de definitie van wat een actief en passief dossier 
is ruimer geïnterpreteerd hebben. 
5 geen cijfers beschikbaar omwille van foutmelding systeem 
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Uit de cijfers blijkt dat er in 2018 een hogere dossierlast was dan in 2017. Gemiddeld werden er 
41 dossiers per MA geteld werden. In 2017 was dat gemiddeld 39 dossiers per MA.  
 
Naast het begeleiden van de individuele cliëntdossiers bestaat de taakinhoud van de 
maatschappelijk werkers ook nog uit het opvolgen van het tweewekelijkse team, opnemen van 
de spreekuren, vertegenwoordiging in overlegstructuren van de WZR, deelname aan provinciale 
werkgroepen, volgen van vormingen en infomomenten, ontwikkelen van visieteksten 
aangaande de werking en deelname aan acties voor de doelgroep (zie verder onder 
‘ontwikkelingen’). 
 
Aantal nieuwe cliëntsystemen per jaar 
Het aantal nieuwe cliëntsystemen die in 2018 werden aangemaakt in Neptunusweb 
(registratieprogramma voor dossieropvolging) is 137. Dit komt neer op gemiddeld 11 nieuwe 
dossiers per maand. Gekende cliënten die zich na een periode van stopzetting van hun dossier 
terug aanmelden, worden niet geregistreerd als nieuw dossier. 
 
Jaartal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Nieuwe dossiers 119 103 153 128 106 137 
Gemiddeld/maand  10 9 13 11 9 11 
 
Aantal geregistreerde handelingen in de dossiers per jaar 
Sinds 2014 wordt aan de MA’s gevraagd om elke actie die ze in een dossier doen te registreren 
in het digitale dossier (Neptunus) aan de hand van een nota. Doel is in eerste instantie om 
dossieropvolging te verzekeren tijdens verlof of ziekte. In tweede instantie levert dit ook 
interessant cijfermateriaal.  
 
Uit onderstaande cijfers blijkt dat 2014 een opstartjaar was, in 2015 was er al meer aandacht 
voor het registreren en in 2016 werd het meer een automatisme. In 2017 gingen de cijfers nog 
fel omhoog. Naast het feit dat er in de dossiers steeds meer handelingen gevraagd worden (vb. 
huisbezoeken, bureelontvangsten en administratie in het kader van het LL), heeft dit ook te 
maken met het feit dat er herhaaldelijk aandacht gevraagd wordt voor het registreren.  
 
Onder de rubriek ‘varia’ stellen we een grote daling vast ten opzichte van de voorbijgaande 
jaren. Dit is een pluspunt aangezien dit nota’s betreft waar geen werkvorm door de MA werd 
aangeduid. Een daling in ‘varia’ wil zeggen dat deze nota’s nu allemaal de juiste werkvorm 
hebben gekregen en de daling van deze cijfers kan een deel van de stijging in de overige 
werkvormen verklaren.  
 
Opmerking bij deze cijfers:  aangezien de registratie manueel dient te gebeuren, worden nog 
niet altijd alle acties in een dossier geregistreerd (tijdsgebrek, vergetelheid,…). Streefdoel is om 
te komen tot een zo realistisch mogelijke weergave van de gedane acties in de dossiers. 
 

 Bespreking 
met derden 

Bezoek op 
verplaatsing 

Baliegesprek Ontvangst op 
bureel 

2014 88 116 57 599 
2015 101 186 16 878 
2016 139 318 32 1588 
2017 211 482 28 1962 
2018 233 524 30 2018 
 
 Telefoon  Administratie Email Varia 
2014 805 97 129 656 
2015 1288 249 764 1877 
2016 1564 443 1985 1369 
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2017 2403 596 3575 478 
2018 3609 798 4828 507 

 
Totaal aantal uitgevoerde acties in de dossiers: 
2014 2547 
2015 5359 
2016 7438 
2017 9735 
2018 12564 

 
Aantal geregistreerde dossiers voor BCSD per jaar 
2015 328 
2016 402 
2017 368 
2018 446 

 
In 2018 waren er meer dossiers voor het BCSD dan in 2017, hetgeen te verklaren is door het 
groter aantal cliëntdossiers in 2018. Bovendien waren er in december twee samenkomsten van 
het Bijzonder Comité (omwille van opstart nieuwe beleidsploeg vanaf 01/01/19). 
 
5.7.1.2. Cijfers gerelateerd aan cliëntendossiers 
 
Aantal dak- en thuislozen in Bocholt 

 Aantal 
aanmeldingen 

Aantal 
mannen  

Aantal 
vrouwen 

Waarvan 
gezinnen/koppels/… 

Totaal 
aantal 
personen 

2015 28 15 13 8 42 
2016 27 17 10 8 43 
2017 26 14 12 5 31 
2018 25 16 13 6 43 

 
Opm. bij de tabel: geslacht van de aanmelder telt, maar sommige aanmelders vormen een 
gezin, koppel,… 
 
Het merendeel van de dak- en thuislozen die in 2018 aanklopten bij het OCMW kwamen niet 
voor in de lijst van 2017. 8 dossiers van 2017 liepen (tijdelijk) door in 2018.  
Op het einde van 2018 was voor deze situaties de stand van zaken: 

 huisvesting SVK/KT: 2 
 verblijf bij familie/kennis: 13 
 ingeschreven bij familie/vrienden: 6 
 CAW directe opvang: 3 
 huur privémarkt: 6 
 camping: 3 
 psychiatrie: 1 
 ongekend: 1 

 
In 2018 had het OCMW geen samenwerkingsovereenkomst meer lopen met het CAW voor het 
gebruik van de noodopvang. Reden hiervoor was dat er in 2017 slechts 1 maal gebruik van 
werd gemaakt en dat er geen overeenkomst werd gevonden met de politie om daklozen tot aan 
de opvang in Hasselt te vervoeren. 
Vanuit het Vredegerecht ontvingen we in 2018 12 meldingen van uithuiszettingen. Elk dossier 
werd gecontacteerd door een maatschappelijk werker (in navolging van de uitgeschreven 
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procedure). In de meeste gevallen worden de betrokkenen echter niet bereikt aangezien ze de 
woning al verlaten hebben. 
 
Aantal tussenkomsten in het kader van het domein ‘wonen’ 
Het OCMW krijgt heel wat vragen die huisvesting gerelateerd zijn. Een greep uit de aanvragen 
die in 2018 opgenomen werden: 

 in 10 dossiers ‘aanvraag Vlaamse huursubsidie’ werd ondersteuning geboden. De 
meeste aanvragen lopen echter via het SVK. 

 in 2018 werden 25 dossiers ingeschreven bij het SVK, dit gaat over 56 personen. In 
totaal staan er 67 dossiers van Bocholt op de wachtlijst. 

 voor het Kempisch Tehuis staan er op 31/12/2018 422 kandidaat-huurders uit Bocholt 
op de wachtlijst voor een woning van het Kempisch Tehuis. Op 31/12/2017 waren dit er 
317. 55% van deze 422 kandidaat-huurders zijn alleenstaand, 20% is alleenstaand met 
kinderlast. 50% is jonger dan 40 jaar. De gemiddelde wachttijd voor Bocholt is in 2018 
28.85 maanden. 

 in 11 dossiers werd een administratieve huurwaarborg verleend, in 17 dossiers werd in 
de huurwaarborg tussengekomen via het systeem van derde deponent. 

 12 keer werd er tussengekomen in de betaling van een eerste maand huur 
 in 5 dossiers verleenden we tussenkomsten voor verblijfskosten in onthaaltehuizen 
 in 7 dossiers werden voorschotten huursubsidie goedgekeurd 
 in 2018 verleenden we 16 installatiepremies (14 via RMI-wet en 2 via organieke wet) 
 in 2018 gebeurden er in Bocholt 20 energiescans (cijfers Stebo), waarvan 16 basisscans 

en 4 opvolgscans. In 2017 waren dit 12 scans en in 2016 slechts 6. 
 
Aantal dossiers CAD 2018 
Voor de begeleiding van alcohol- en andere drugproblemen verwijst het OCMW meestal door 
naar het CAW. In 2017 behandelde het CAD 31 dossiers vanuit Bocholt, in 2018 waren dat 36 
dossiers. Hiervan waren 6 dossiers ook gekend op het OCMW.  
Het betrof: 18 mannen en 18 vrouwen, waarvan 13 dossiers een inkomen hebben uit arbeid.  
De hoofdproblematiek in begeleiding is nog steeds alcohol (36,7%), gevolgd door cannabis 
(23,3%) . 
Algemene tendens die het CAD waarneemt: 

 meer heropende dossiers, hetgeen wil zeggen dat mensen de weg terugvinden als het 
nodig is. 

 er worden meer vrouwen bereikt dan voorheen, zeker in de online hulpverlening. 
 opvallend is dat meer dan 40 % nog aan het werk is (dit cijfer geldt ook voor de 

Welzijnsregio). 
 alcohol blijft het product dat in de cijfers het meest naar boven komt. 

 
Aantal dossiers DAGG 2018 
Sinds augustus 2015 heeft het OCMW een samenwerkingsovereenkomst lopen met het DAGG. 
Tweewekelijks houdt een psychologe zitdag in de lokalen van het OCMW.  
  
Aantal dossiers: in 2018 werden in totaal 19 personen opgevolgd. In 2017 waren er dat 18. 
De aanmeldingsredenen (problematiek) zijn terug te vinden in onderstaande tabel. 
 
 
Aanmeldingsproblematiek  00-17 jaar 18-59 jaar 60+ Jaar Totaal 
 V M V M V M  
depressieve stemming 1      1 
suïcidepoging/gedachten      1 1 
angsten/fobie   1    1 
geslachtsidentiteitsproblemen    1   1 
levensfaseprobleem      1 1 
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Er werden in 2018, 129 afspraken gemaakt met de psychologe, waarvan er effectief 90 zijn 
doorgegaan. 
 
Aantal LCO’s  

Aantal 
geregistreerde 

LCO’s 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bocholt  1* 3 13 7 9 13 6 0 5 7 
 
Een Lokaal Cliëntoverleg is een overleg waarbij alle betrokken hulpverleners samen met de 
cliënt rond de tafel gaan zitten om de dienstverlening op elkaar af te stemmen en afspraken te 
maken voor de toekomst. 
In 2018 werden er 7 LCO’s georganiseerd. Dit betrof 4 verschillende dossiers, waarvan 1 
dossier bij aanmelding nog niet gekend was op de sociale dienst. 
 
Aantal dossiers LL 2018 
Personen die over geen of onvoldoende inkomsten uit werk of uit sociale zekerheidsuitkeringen 
beschikken en voldoen aan de voorwaarden voor het recht op maatschappelijke integratie (RMI) 
kunnen aanspraak maken op een leefloon. Een OCMW dient voor deze cliënten te streven naar 
een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven. Een hulpmiddel hiertoe 
is de opmaak van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie. Dit een 
contract tussen de cliënt en het OCMW waarbij op verschillende levensdomeinen de 
wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden worden geregistreerd. 
 
Cijfers leefloon uit Neptunus (=cliëntopvolgsysteem): 
2014 43 
2015 47 
2016 68 
2017 81 
2018 98 
Voor 2018 komt dit neer op een 60-tal lopende dossiers per maand. 
 
 
 
 
 
 
 
 

wanen     1  1 
agressie   1    1 
ander gedragsprobleem   1    1 
ouder-kind emotioneel/hechting   1    1 
ander relatieprobleem   1    1 
ander financieel/sociaal probleem   1    1 
seksueel misbruik binnen gezin   1    1 
slachtoffer partnergeweld   1    1 
rouw   1 1   2 
echtscheiding    1   1 
eigen ziekte/handicap   1 1 1  3 
Eindtotaal 1 0 10 4 2 2 19 



 74 
 

Cijfers equivalent leefloon uit Neptunus 
2014 13 
2015 10 
2016 9 
2017 9 
2018 6 
Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon 
(omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel 
in een vergelijkbare noodsituatie bevinden. 
 
Totaal aantal behandelde dossiers (LL en ELL) gedurende een volledig werkjaar:  
 LL  ELL Totaal 
2014 43 13 56 
2015 47 10 57 
2016 68 9 77 
2017 81 9 90 
2018 98 6 104 
 
In 2018 werden 98 dossiers LL behandeld. Dit is een stijging ten opzichte van de voorbijgaande 
jaren (85% meer aanvragen dan in 2014!). Enkele mogelijke verklaringen: 

 meer vreemdelingen krijgen een verblijfsstatuut en komen daarmee bijna automatisch in 
het leefloon terecht. 

 meer jonge mensen met een psychische problematiek, al dan niet in combinatie met 
gedragsproblemen en/of beperkte capaciteiten, vinden hun weg niet meer in het 
arbeidscircuit en hebben geen recht op andere uitkeringen.  

 meer aanvragen van studenten aangezien de ouders niet over voldoende middelen 
beschikken om hen te ondersteunen tijdens de duur van de studie. 

 de opstart van artikel 60§7 tewerkstellingen verliep vanaf 01/01/17 veel moeizamer 
omdat art. 60 werd opgenomen in het traject Tijdelijke Werkervaring. De vereisten die 
hierin worden opgelegd aan cliënten liggen hoger dan in het verleden waardoor niet 
iedereen meer in aanmerking komt. Deze cliënten blijven bijgevolg langer in het LL 
hangen.  

 het strenger worden van andere regelgevingen heeft automatisch tot gevolg dat mensen 
in het leefloon terecht komen (vb. werkloosheidsreglementering, invaliditeit,…) 

 we zijn sinds 2018 proactief LL gaan toekennen aan jongeren zonder inkomsten die 
inwonen bij ouders, grootouders,…. Aangezien LL een recht is van mensen is het de 
taak van een OCMW om hen hierop attent te maken. 

 
GPMI’s 2018 
Sinds november 2016 werd het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie 
verplicht voor elke nieuwe leefloonaanvrager (behoudens uitzonderingen en billijkheid).  
 
In 2017 werden 36 GPMI’s opgesteld. In 2018 gaat het ook over 36 dossiers. 
 
 
 2017 2018 

GPMI algemeen 29 29 

GPMI student 5 5 

Totaal  36 36 

GPMI verlengingen 12 21 

GPMI 2de kans 0 0 
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Het aantal opgemaakte GPMI’s valt niet samen met het aantal opgestarte leefloondossiers. Dit 
heeft verschillende redenen: er werd billijkheid ingeroepen, de opmaak van een GPMI was niet 
verplicht omwille van het feit dat er reeds een tewerkstelling was in het dossier, er werd geen 
GPMI opgemaakt omdat het LL slechts voor zeer korte periode diende te worden toegekend, 
opmaak was niet mogelijk omwille van eerdere stopzetting van het dossier,… 
 
Bedrag en besteding: 
Het bedrag van de toelage GPMI dat we in 2018 ontvangen hebben, is in totaal € 34.401,84.  
Dit bedrag werd volledig besteed aan personeelskosten. OCMW Bocholt heeft ervoor geopteerd 
om in te zetten op versterking van de sociale dienst met de aanwerving van een 40 % FTE 
maatschappelijk assistent (MA). Zo wordt de extra werklast die het GPMI met zich meebrengt 
opgevangen.  
 
Resultaten voor de 36 GPMI’s:  
5 GPMI’s werden stopgezet omwille van stopzetting leefloon (vrijheidsstraf, verhuis en recht op 
ander inkomen). 1 van deze GPMI’s betrof een GPMI-student (ander inkomen). 
31 GPMI’s liepen verder in 2018. 
Voor 21 dossiers werd een eerste toelage verlenging aangevraagd omdat betrokkene nog te 
ver verwijderd was van een socio-professionele integratie in de maatschappij. 
 
Belangrijke stappen:  
In 2018 werd er verder intensief ingezet op de opmaak van nieuwe GPMI’s. Het team werd 
meer gewoon aan deze manier van werken en het GPMI werd een evidentie in de meeste 
dossiers.  
Ook de opmaak van de sociale balans6 werd een automatisch gegeven. Het team ervaart dit 
document als zinvol, doch tijdrovend. In samenspraak met de cliënt dient de opmaak van het 
GPMI binnen de 3 maanden tijd afgerond te zijn, dit is in sommige dossiers moeilijk haalbaar 
(vb. omwille van beperking cliënt of taalbarrière).  
De stappen in GPMI’s die meestal tot goede resultaten leiden zijn: 

o doorverwijzing naar DAGG bij psychische problemen-> laagdrempelig, want 
psycholoog heeft spreekuur in het OCMW-gebouw 

o verwijzing naar het I Can project van Arktos in samenwerking met Welzijnsregio 
Noord-Limburg -> begeleidingstraject waarbij outreachend en op maat van de 
cliënt gewerkt wordt aan een toekomstperspectief. Samen met de 
trajectbegeleider van T&O kan er dan een meer realistische inschatting gemaakt 
worden naar de haalbaarheid van een activeringstraject.  

o doorverwijzing naar trajectbegeleider T&O (tewerkstelling en opleiding) voor 
screening, opstart tewerkstellingstraject of doorverwijzing naar opleiding, 
zoektocht zinvolle dagbesteding,… -> laagdrempelig, want aanwezig in OCMW-
gebouw 

o wanneer de maatschappelijk werkers van de sociale dienst merken dat cliënten 
nog zeer ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, wordt er in eerste instantie 
ingezet op andere kleinere doelstellingen (vb. zorg voor huishouden of kinderen, 
zelfbeeld,…). Activering moet voor OCMW Bocholt niet   

De stappen met de minste impact zijn: 
o huisvesting leidt tot weinig concrete resultaten op korte termijn o.w.v. wachtlijsten 
o domein gezondheid-> hier hebben we als OCMW weinig mandaat om effectief 

mee aan de slag te gaan  
Opm.: de mogelijkheid tot gemeenschapsdienst verdween in 2018 (arrest Grondwettelijk Hof) 
 

                                                           
6 De sociale balans is het document dat ingevuld dient te worden ter voorbereiding van de opmaak van het GPMI, met als 

bedoeling om de krachten en noden van de cliënt duidelijk in kaart te brengen. Het team koos voor een document met 
pictogrammen zodat voor elke cliënt de verschillende levensdomeinen gemakkelijk (=visueel) bevraagd kunnen worden. 
Resultaat is dat er heel wat informatie in dossiers naar boven komt. 
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Algemeen: 
Het GPMI wordt algemeen genomen als een nuttig instrument gezien door de MA, maar is zeer 
tijdrovend. De tijd om op te starten is eigenlijk 3 maanden, maar dit is voor een aantal dossiers 
moeilijk haalbaar, zeker als het om anderstalige cliënten gaat. Een aantal cliënten vatten het 
concept GPMI ook niet omwille van beperkte mogelijkheden of een andere culturele 
achtergrond.  
Het feit dat er 3-maandelijks geëvalueerd dient te worden, wordt door alle MA als veel te snel 
ervaren. Een halfjaarlijks evaluatie zou veel zinvoller zijn omdat er dan op een langere periode 
kan teruggekeken worden. 
 
Trajectbegeleiding in de dossiers: 
 
Aantal dossiers in trajectbegeleiding en aantal maanden tewerkstelling art 60 
 2018 2018 2018 2017 2016 2015 
 Lopend Afgesloten Totaal Totaal Totaal Totaal 
Aantal 
dossiers 35 23 58 49 81 40 

Aantal 
maanden 
tewerkstelling 

/ / 56 18 40 77 

 
Kenmerken doelgroep 2018 
OCMW Bocholt Man Vrouw Totaal 
 30 28 58 
 
Leeftijd doelgroep 2018 
OCMW 
Bocholt 

<20 20-29 30-39 40-49 >=50 Totaal 

 0 24 18 9 7 58 
 
Gezinssituatie doelgroep 2018 
OCMW 
Bocholt 

alleenstaand Alleenstaand 
+ kinderen 

Inwonend Samenwonend/gehuwd Totaal 

 14 14 10 20 58 
 
Nationaliteit doelgroep 2018 
OCMW 
Bocholt 

Belg EU Niet-EU Totaal 

 22 19 17 58 
 
 
Aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening 2018 
Omdat steeds meer mensen in onze maatschappij te kampen krijgen met financiële 
moeilijkheden gaat veel tijd van de maatschappelijk werkers binnen de sociale dienst naar 
budgethulpverlening. Hierin onderscheiden we 3 soorten hulpverlening:  
 
1. Budgetbegeleiding (Bb) 
 
Bij deze vorm van hulpverlening wordt de cliënt begeleid bij de besteding van zijn budget. Hij/zij 
leert zelf budgetteren en behoudt zijn autonomie en verantwoordelijkheid. De cliënt beheert dus 
zijn eigen budget met advies en steun van de maatschappelijk werker. 
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2. Budgetbeheer (BB) 
 
In een aantal situaties volstaat het niet om alleen aan budgetbegeleiding te doen en wordt er 
overgegaan tot een budgetbeheer. De cliënt geeft dan (vrijwillig) de volmacht aan het OCMW 
om zijn/haar inkomsten te beheren. De maatschappelijk werker legt contacten met de 
verschillende schuldeisers en tracht samen met de schuldeisers tot een haalbaar 
afbetalingsplan te komen. Dit alles gebeurt steeds in overleg met de cliënt. Het is de bedoeling 
dat de cliënt stapsgewijs terug zelf zijn geheel budget leert beheren.  
 
3. Collectieve schuldenregeling (CSR) 
 
Indien de schulden, kosten en intresten zo hoog opgelopen zijn en budgetbeheer geen 
oplossing meer kan bieden, kan de collectieve schuldenregeling een uitweg zijn. 
De collectieve schuldenregeling is een procedure voor de arbeidsrechtbank met als doel de 
schuldenaar die gebukt gaat onder een overmatige schuldenlast, uitzicht te bieden op een 
herstel van het financiële evenwicht door middel van een aanzuiveringregeling. Deze regeling 
zorgt er enerzijds voor dat de cliënt een menswaardig bestaan kan leiden en anderzijds dat hij 
in de mate van het mogelijke zijn schulden kan afbetalen. 
 
4. Andere (EB, EB an sich en LAC) 
Naast deze 3 vormen van budgethulp kan het OCMW ook optreden als éénmalige bemiddelaar 
in schulden, dit wordt geregistreerd onder de éénmalige bemiddelingen (EB). Hieronder kan vb. 
een telefoontje naar een deurwaarder vallen of het regelen van een afbetalingsplan bij een 
nutsbedrijf. Wanneer een cliënt meerdere malen beroep doet op een éénmalige bemiddeling 
van een maatschappelijk werker dan wordt dit geregistreerd onder de éénmalige bemiddelingen 
an sich (EB an sich).  
LAC-dossiers zijn dossiers die op de Lokale Adviescommissie besproken worden. Volgens het 
decreet van 20.12.1996 heeft iedereen recht op een minimale levering van elektriciteit, gas en 
water voor huishoudelijk verbruik.  Daarom werd er in iedere Vlaamse gemeente een Lokale 
Adviescommissie opgericht.  Deze commissie bestaat uit een OCMW-raadslid (voor Bocholt is 
dat de voorzitter van het BCSD), twee maatschappelijk werkers en iemand van Infrax. Deze 
commissie beslist over mogelijke afbetalingen en of de energietoevoer al dan niet wordt 
afgesloten.   
 
Dossiers 
schuldhulpverlening 

Bb 
(met 
evt SB) 

BB 
(met 
evt SB 
en Bb) 

CSR EB an 
sich 

EB  LAC Totaal  

2015 20 39 35 5 24 33 156 
2016 30 46 37 9 46 15 183 
2017 46 48 36 14 36 21 201 
2018 42 56 43 10 24 12 187 
        
De daling van het totaal aantal dossiers ten opzichte van 2018 zit vooral in de kortdurende 
tussenkomsten zoals de (éénmalige) bemiddelingen en de LAC-dossiers. De zwaarste dossiers 
nemen dan weer toe in aantal, met name het aantal dossiers CSR en de budgetbeheren. Dit 
heeft vooral te maken met het feit dat de aangemelde problematieken steeds zwaarder worden 
en in deze dossiers een meer ingrijpende vorm van hulpverlening aangewezen is.  
 
 
Ontwikkelingen in 2018: 
De opstartende Welzijnsschakel kreeg in 2018 steeds meer en meer vorm. Daarnaast 
organiseerde de sociale dienst ten voordele van de doelgroep nog een daguitstap in de grote 
vakantie (Efteling) en een kerstfeest op het einde van het jaar. 
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PSA- en SALKbudgetten werden blijvend ingezet om de deelname aan sportieve, sociale en 
culturele activiteiten van cliënten te stimuleren.  
De OCMW-brochure werd verspreid en gebruikt in de dagdagelijkse werking met cliënten. 
Het voltallig team volgde een theoretische vorming rond de bevoegdheden en de werking van 
de gerechtsdeurwaarder. Daarnaast kwam Rapunzel een inhoudelijke vorming geven over 
gehechtheid bij mensen in armoede. 
 
Enkele samenwerkingen werden verlengd of nieuw opgestart: 

 Regenboog vzw voor kinderen met een beperking 
 Kietelt vzw voor de verjaardagsdozen 
 Sportdienst en jeugddienst stellen een budget ter beschikking voor betaling van 

lidgelden aan de doelgroep 
 het VIPSA project in samenwerking met Arktos om de doelgroep te stimuleren in 

deelname aan socio-culturele en sportieve activiteiten werd afgerond, maar verder gezet 
door onze eigen participatiemedewerker.  

 DAGG voor consultaties in huis 
 deelname aan VriendEnTaal (nam een einde 31/12/2018) 
 CAW voor opstart buddywerking vanaf 01/01/18 
 CAD voor begeleiding van alcohol- en drugsverslaafden 

 
5.7.1.3. Jaaroverzicht 2018 van de dienst vreemdelingen: 
 
Overzicht van het aantal dossiers van 2013-2018 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Leefloondossiers 1 10 5 12 20 25 

Tewerkstelling 
art 60§7 6 3 1 3 07 6 

Financiële 
steundossiers 10 9 7 4 6 5 

Regelmatige 
contacten 14 16 17 19 24 22 

Totaal aantal 
dossiers 31 38 30 38 50 58 

Eénmalige 
contacten 5 5 7 8 2 2 

  
Voor het hele jaar 2018 werden er 60 dossiers geteld.  
 
De grote stijging in het aantal dossiers leefloon heeft deels te maken met het groter aantal 
erkenningsbeslissingen van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. 
Asielzoekers en hervestigden stromen vanuit het Lokaal Opvanginitiatief dan ook sneller door 
naar de dienst vreemdelingen.  
 
Wat het verloop van het dossieraantal in 2018 betreft kunnen we het volgende concluderen: 
Op 01/01/18 waren er 40 dossiers, in de loop van het jaar kwamen er 20 nieuwe aanmeldingen 
bij (waarvan 18 echte dossiers en 2 éénmalige contacten). 8 dossiers zijn afgesloten in de loop 
van 2018 (3 omwille van verhuis en 5 hadden uiteindelijk geen hulpvraag meer). Op 31/12/2018 
                                                           
7 In 2017 werden geen nieuwe tewerkstellingen art 60§ 7 opgestart omwille van 2 redenen. Eerst en vooral trad 
het systeem van de Tijdelijke Werkervaring (TWE) op 01/01/17 in voege, waarbij een doorstroom naar het 
Normaal Economisch Circuit (NEC) wordt beoogd. Ten tweede waren er heel wat personeelswisselingen binnen de 
dienst T&O waardoor een continue en vlotte begeleiding van de dossiers met momenten erg bemoeilijkt werd.    



 79 
 

waren er 52 lopende dossiers. Deze dossiers zitten verspreid over 2 MA’s die samen iets meer 
dan voltijds voor de dienst werkzaam zijn.   
 
5.7.1.4. Jaaroverzicht 2018 van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI): 
 
In 2018 werden er in België 23.443  verzoeken om internationale bescherming8  ingediend 
(CGVS, 2018). Dit is een terug een iets hoger aantal dan in 2017. 
 

Bron: (CGVS, Asielstatistieken december 2018) 
 
Recente evolutie van de opvangcapaciteit en de bezettingsgraad9  in België:  

 Op 01.01.2019 : 21.343 plaatsen (87% bezetting) 
 Op 19.12.2017 : 23.325 plaatsen (76% bezetting)   
 Op 01.01.2017 : 26.383 plaatsen (87% bezetting) 

                                                           
8 VIB is de nieuwe terminologie voor de vroegere asielaanvraag 
9 ttp://fedasil.be/sites/5042.fedimbo.belgium.be/files/opvangnetwerk_voor_asielzoekers_in_belgie_20170420.pdf 
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 Op 01.01.2016 : 33.659 plaatsen (96% bezetting)  
 Op 01.01.2015 : 17.411 plaatsen (79% bezetting)  
 Op 01.01.2014 : 20.182 plaatsen (73% bezetting)  
 Op 01.01.2013 : 23.985 plaatsen (89% bezetting) 

 
Overzicht evolutie van het aantal beschikbare opvangplaatsen in LOI Bocholt: 
 
2000 28 plaatsen (= start LOI) 
2001 38 plaatsen 
2009 41 plaatsen 
2011 47 plaatsen 
2012 50 plaatsen  
2013 47 plaatsen 
2014 35 plaatsen (inclusief 5 bufferplaatsen) 
2015 38 plaatsen (inclusief 5 bufferplaatsen) 
2016 38 plaatsen  
2017 38 plaatsen 
2018 20 plaatsen 
 
Ook in 2018 ging het sluiten van opvangplaatsen verder, ditmaal werden er ook binnen de 
individuele opvang heel wat plaatsen gesloten. Fedasil deed in juni 2018 een opzeg voor om en 
bij de 6500 opvangplaatsen. Aangezien zij een opzegtermijn van 6 maanden moesten 
respecteren, ging de sluiting in de meeste gevallen effectief in op 01/01/2019. Voor Bocholt 
betekende dit initieel een opzeg van 20 plaatsen, maar Fedasil vroeg al snel om in een woning 
van 2 alleenstaanden toch een gezin van 4 te mogen opvangen. Dit bracht ons plaatsenbestand 
terug op 20 plaatsen. 
Plaatsbezetting in 2018: 
Op 31/12/2018 waren 26 plaatsen van de 29 volzet. Dit is goed voor in totaal 9 dossiers.  
In vergelijking met 2017 is de bezettingsgraad in 2018 in het algemeen nog gedaald. Er was 
minder doorstroom vanuit de centra omdat er ook minder asielaanvragen waren. Tegen het 
einde van het jaar zag de situatie er ineens weer heel anders uit (plaatsgebrek in centra). 
 

In onderstaande grafiek wordt de bezetting per maand in 2018 weergegeven, deze cijfers halen 
we uit Match-it. Op het einde van elke maand wordt er gekeken naar de effectieve bezetting op 
dat moment. 
 

 
  
 
Verloop in 2018: 
In 2018 hebben in het totaal 67 personen in ons LOI verbleven. Dit is goed voor 28 
dossiers/families. Dit is 1 dossier meer dan in 2017. De werkdruk is in 2018 stabiel gebleven. In 
dit dossieraantal, zaten ook 3 hervestigingsdossiers voor de periode dat ze in het LOI zaten. De 
drie dossiers hervestiging die werden toegewezen aan het LOI van Bocholt, waren qua 
caseload zwaarder dan het gemiddeld LOI dossier. Andere dossiers waren al langer in het LOI, 
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ze kenden het reilen en zeilen van de werking. Dit maakt dat die dossiers iets minder intensief 
waren. 
 
In 2018 werkte 1 FTE en 1 4/5de MA voor het LOI. 
 
Tabel: Overzicht van het aantal dossiers, personen en geboortes in het systeem van de 
materiële opvang, vanaf 2013 
 
Jaar Aantal dossiers Aantal personen Aantal geboortes 
2013 37 62 0 
2014 39 53 0 
2015 37 56 2 
2016 42 61 0 
2017 27 60 1 
2018 28 67 0 
 
Tabel: Overzicht van het aantal nationaliteiten in het LOI in 2018 
 

 
Van de 67 personen die in 2018 in ons LOI hebben verbleven, hebben 33 personen erkenning 
van de vluchtelingenstatus ontvangen. Vier mensen hebben subsidiaire bescherming gekregen. 
Eén persoon werd overgebracht naar de gevangenis en keerde niet meer terug naar het LOI. 
14 Personen hebben een negatieve beslissing ontvangen en zijn daarom uit het LOI van 
Bocholt vertrokken. 14 personen zaten eind 2018 nog in hun procedure. Zij hebben m.a.w. nog 
recht op materiële hulpverlening omdat ze nog geen beslissing ontvangen hebben van CGVS of 
RVV.  1 Persoon koos voor vrijwillige terugkeer en verliet om die reden het LOI. 
 
Geen enkele persoon die een negatieve beslissing heeft ontvangen, is naar een open 
terugkeerplaats (OTP) van Fedasil gegaan. Van enkele personen weten we dat ze illegaal in 
België verblijven. Enkele mensen hebben een nieuwe asielaanvraag ingediend of hebben 
België verlaten. 
 
 
 
5.7.1.5. Jaaroverzicht 2018 van hervestiging 
 
Het LOI van Bocholt vangt sinds 2017 mensen op die via het programma ‘hervestiging’ naar 
België zijn gekomen. Hervestiging is een procedure waarbij vluchtelingen geselecteerd worden 
in het eerste land van opvang en overgebracht worden naar een land zoals België, dat vooraf 
heeft ingestemd om hen een duurzaam verblijfsrecht (erkend vluchteling) te geven.  
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Bij aankomst in België verblijven deze personen een 6-tal weken in een opvangcentrum van 
Fedasil. Daarna worden ze toegewezen aan een LOI in België. Deze personen hebben 6 
maanden recht op materiële opvang. Na deze 6 maanden dienen ze het LOI te verlaten. Ze 
dienen dus op zoek te gaan naar huisvesting in België. Wanneer deze personen in de eigen 
gemeente (waar het LOI gelegen is) gehuisvest worden, dan krijgt het OCMW per persoon 
2.500 euro subsidie. Indien de persoon na 1 jaar nog in de gemeente woont, kan men éénmalig 
500 euro per persoon aan subsidie ontvangen. Wanneer het gezin na de opvang in het LOI 
verhuisd naar een andere gemeente, dan ontvangt het OCMW geen subsidie.   
 
Overzicht van het aantal hervestigingsdossiers in Bocholt  
 
Dossier Jaartal Personen  Bocholt Subsidies 

van €2500 
Subsidie 
van €500 

Actief 
dossier 

Nationaliteit 

1 2017 5 Verhuisd     Syrië 
2 2017 5 X X X verhuisd Syrië 
3  2017 4 X X X X Syrië 
4 2017 1 X X X X Syrië 
5 2018 5 X X X X Congo 
6 2018 6 X X  X Syrië 
7 2018 6 X X  Verhuisd  Syrië 
 
 
Jaartal Aantal dossiers Aantal personen  
2017 4 15 
2018 3 17 
 
 

5.7.2. Dienst pensioenen en thuishulp (senioren & zorg) 

De Bocholter bevolking zal de komende jaren sterk vergrijzen. Het OCMW wenst daarom een 
toegankelijk hulp- en dienstverleningsaanbod te organiseren dat afgestemd is op de zorg- en 
welzijnsvragen van de oudere Bocholtenaren. Goede zorg begint bij sensibilisering en 
preventie, daarom schenkt het OCMW in de mate van het mogelijke hier ook aandacht aan. 

Enkele cijfers vooraf. 
 
65-plussers in Noord-Limburg, de provincie Limburg en het Vlaams gewest 

Gemeente 2018 2024 2030 
 Aantal % totale 

bevolking Aantal % totale 
bevolking Aantal % totale 

bevolking 
Bocholt 2581 19,90% 2997 23,00% 3517 26,90% 
Bree 3257 20,30% 3845 23,00% 4497 26,10% 
Hamont-Achel 3152 21,80% 3619 25,00% 4090 28,30% 
Hechtel-Eksel 2286 18,50% 2663 21,10% 3133 24,40% 
Lommel 6920 20,30% 8041 23,10% 9426 26,70% 
Oudsbergen 4355 18,60% 5172 21,80% 6062 25,30% 
Peer 2973 18,10% 3551 21,30% 4225 25,00% 
Pelt 6534 20,10% 7658 22,80% 8897 25,90% 
Limburg 172138 19,80% 201379 22,60% 232483 25,60% 
Vlaams Gewest 1312431 20,00% 1479101 21,90% 1674362 24,20% 
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Bron: Statistiek Vlaanderen, bevolkingsprojecties (via Limburg in Cijfers d.d. 23-7-2019) 

Bovenstaande tabel en grafiek geven voor wat betreft het % 65-plussers het volgende weer:  
− Bocholt van 2018 tot 2030 de grootste stijging kent in Noord-Limburg, namelijk van  19,9% 

in 2018 tot 26,9% in 2030 (verschil van 7,0%);  
− Bocholt na Hamont-Achel het grootste % 65-plussers in 2030 heeft (Hamont-Achel: 28,3% 

en Bocholt 26,9%);  
− De percentages van de gemeenten Hechtel-Eksel, Oudsbergen en Peer voor alle jaren 

onder het Limburgse gemiddelde liggen; en 
− De percentages van alle Noord-Limburgse gemeenten in 2030 boven het Vlaams 

gemiddelde liggen  

Het % 60-plussers zal in 2030 in Bocholt 33,8% zijn. In 2030 zal dus 1 op 3 Bocholtenaren 60 
jaar of ouder zijn.  
 
Werking van de dienst thuishulp 
 
Het beleid wenst de ouderen en zorgbehoevenden van Bocholt zo lang mogelijk zelfstandig in 
hun vertrouwde omgeving te laten wonen, indien nodig met externe hulp zoals gezinszorg, 
verpleeghulp,… Pas als zelfstandig wonen niet meer kan, wordt een woonzorgcentrum 
voorgesteld. 

De dienst Thuishulp (2,25 VTE) is elke maandagvoormiddag, dinsdagvoormiddag en –avond en 
donderdagvoormiddag open voor publiek. Daarnaast kunnen de betrokkenen een afspraak 
maken of een huisbezoek aanvragen. Huisbezoeken blijven belangrijk omdat oudere mensen 
zich moeilijker kunnen verplaatsen of omdat zwaar zorgbehoevende personen om informatie 
thuis vragen. 
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De doelgroep bestaat uit: 

− Ouderen en personen met een zorgvraag 
− Familie en mantelzorgers die zich wensen te informeren over de ruime waaier van zorg aan 

huis en bij uitbreiding over de residentiële zorg 
− Personen die informatie wensen over de sociale, fiscale en financiële voordelen in geval van 

een lichamelijke of psychische beperking (o.a. sociaal tarief gas en elektriciteit, sociaal 
telefoontarief, parkeerkaart, vermindering OV, vermindering kabeltelevisie,…) 

De doelgroep kan terecht voor informatie rond: 

− Diensten aan huis 
 Poetszorg, Gezinszorg, Verpleeghulp 
 Personen Alarm Systeem 
 Oppashulp 
 Hulpmiddelen in huis (verkrijgbaar bij thuiszorgwinkels en mutualiteiten) 

− Ondersteunende diensten/aanbod 
 Mindervalidenvervoer (rolstoelvervoer met taxibedrijf, MAV10, belbus,…) 
 Mindermobielencentrale (MMC) 
 Dorpsrestaurants 
 Dementie (praatcafé dementie, rugzakje, familiegroep,…) 

− Woonzorgcentra/rusthuis 
 Assistentiewoningen, serviceflats 
 Dagverzorgingscentra 
 Kortverblijf 
 Definitieve opname (opnamecommissie) 

− Mogelijke rechten 
 Vlaamse tegemoetkomingen bij zware zorgbehoevendheid 

 Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger THAB11) 
 Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger zorgverzekering) 

 Tussenkomsten vanwege OCMW Bocholt 
  

De overige hulp en dienstverlening van de dienst Thuishulp betreft: 
 Aanvragen verwarmingstoelage 
 Indicatiestelling t.b.v. rechten zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 
 Zorgoverleg 
 Inschrijving sociale huisvesting 
 Afleveren van bevoegdheidsverklaringen/borgstellingen 
 Sociaal/financieel onderzoek bij vragen n.a.v. rusthuistekorten of andere financiële 

tekorten 
 

Werking van de pensioendienst 
 
De Pensioendienst (0,5 VTE) is bereikbaar op woensdagvoormiddag in Kaulille en na afspraak 
op dinsdag in Bocholt. Men kan bij deze dienst ook terecht voor de aanvraag van de 
verwarmingstoelage.  

Op de Pensioendienst kan je terecht voor informatie over het aanvragen, het invullen en het 
afhandelen van je pensioendossier. 
 
Deze dossiers betreffen: 
− Rustpensioen en/of overlevingspensioen werknemer (privésector) 
                                                           
10 Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer 
11 Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden 
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− Rustpensioen en/of overlevingspensioen zelfstandige 
− Rustpensioen en/of overlevingspensioen buitenland 
− Inkomensgarantie voor ouderen 
−  
In België bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Deze leeftijd wordt geleidelijk 
opgetrokken: 
 
Pensioendatum Wettelijke pensioenleeftijd 
Tot en met 2024 65 jaar 
2025-2029 66 jaar 
Vanaf 2030 67 jaar 
 

Je kan op vervroegd pensioen als je voldoet aan de vereiste loopbaanduur en leeftijd. 
Leeftijd Aantal vereiste loopbaanjaren 
60 jaar 44 loopbaanjaren 
61 jaar 43 loopbaanjaren 
63 jaar 42 loopbaanjaren 
 

Meer informatie: www.mypension.be  
 

 
Hulp en dienstverlening 
 
Cijfer overleg thuisgezondheidszorg: 35 zorgoverleggen 
Soms heeft men gedurende korte of langere tijd verschillende hulpverleners nodig bij 
zorgbehoevenden thuis. Niet alleen de huisarts, maar ook de thuisverpleegster, de poetshulp, 
de kinesist,… komen over de vloer. Het is dan vaak ook noodzakelijk om onderling goede 
afspraken te maken. Zo kan de hulpverlening op elkaar afgestemd worden. Vanuit de dienst kan 
de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg (of zorgcoördinator) helpen door een gesprekstafel 
aan te bieden voor het overleg tussen alle zorg- en hulpverleners en de familie van de 
zorgbehoevende. De zorgcoördinator is in theorie een neutrale organisator die niet rechtstreeks 
betrokken is bij de zorg voor de patiënt, en staat in voor: 

 de praktische en administratieve voorbereiding en afhandeling van het overleg; 
 het voorzitten van het overleg maar zonder inhoudelijke inbreng 
 het bundelen van de afspraken in een zorgplan 

 
In 2018 zijn er in Bocholt 35 zorgoverleg-momenten geweest, waarvan er 9 een psychiatrisch 
zorgoverleg betroffen. Er is vanuit Limburg ondersteuning voorzien via VZW Listel (= SEL 
Hasselt + SEL Genk, SEL staat voor Samenwerking Eerste Lijn).  
 
De POP’s (Plaatselijk Overleg Platforms) staan in voor de uitwisseling van informatie en het 
bevorderen van de onderlinge communicatie tussen de zorg- en hulpverleners uit de eerstelijn. 
Het POP/SEL Bocholt, Bree, Meeuwen-Gruitrode heeft  in 2018 twee multidisciplinaire 
vormingen georganiseerd: 
− 19 april: vrijheid versus veiligheid: fixatie in de thuiszorg door Kristien Scheepmans, 

verpleegkundig stafmedewerker WGK 
− 22 november: theatervoorstelling “Onder druk”, gebracht door Tania Poppe. 
 
Momenteel is er een hervorming van de Eerste Lijn lopende. Eerstelijnszones worden opgericht 
om het werken van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het 
doel van de hervorming is een efficiënte en kwalitatieve Eerste Lijn waar de burger centraal 
staat en die toegankelijk is voor iedereen.  
 

http://www.mypension.be/


 86 
 

Het POP/SEL Bocholt, Bree, Meeuwen-Gruitrode wordt hierdoor opgeheven. Bree en 
Oudsbergen zullen behoren tot de Eerstelijnszone (ELZ) Kemp en Duin en Bocholt zal behoren 
tot ELZ Noord-Limburg. Bocholt zal hierdoor in de toekomst samenwerken met ELZ Noord-
Limburg en niet meer met Bree en Oudsbergen. In onderling overleg is door de 3 lokale 
besturen beslist om 2019 te beschouwen als een overgangsjaar. 
 
Tijdslijn eerstelijnszorgdecreet 

 
Op 7 december 2018 gaf de Vlaamse Regering haar 2e principiële goedkeuring aan het 
basisdecreet dat de hervorming van de eerstelijn op de sporen zet. Wordt vervolgd! 
 
Cijfer mindermobielencentrale: 2136 ritten heen en terug 
De mindermobielencentrale is er voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. Vrijwilligers zorgen 
voor vervoer op maat. In 2018 werden 2136 ritten voor 188 leden gereden door 15 chauffeurs. 
Zij legden samen 60243 km af, of meer dan 1,5 keer rond de wereld.
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Cijfer aanvragen zorgbudget voor ouderen met een zorgnood12: 49 
 
Dit zorgbudget is bedoeld voor 65-plussers met een beperkt inkomen en 
gezondheidsproblemen. Afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft en zijn 
gezinsinkomen, bedraagt het zorgbudget maximaal € 583,00 per maand. Het zorgbudget dient 
online aangevraagd te worden. Men kan hiervoor hulp vragen bij een zorgkas, een ziekenfonds 
of bij de gemeente/OCMW. 
In 2018 heeft de dienst Thuishulp 49 betrokkenen geholpen met de aanvraag. 
 
 
Cijfer indicatiestellingen zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden13: 35  
 
Dit zorgbudget van € 130,00 per maand is voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dat zijn 
bijvoorbeeld ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen van alle leeftijden die 
thuis veel (eventueel professionele) ondersteuning nodig hebben. 
 
In het besluit van de Vlaamse Sociale Bescherming van 18 mei 2018 werden de OCMW’s, 
samen met de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en de diensten voor 
gezinszorg en aanvullende thuiszorg, genoemd als de indicatiestellers voor het zorgbudget van 
zwaar zorgbehoevenden. De VVSG vroeg om de welzijnsverenigingen nog toe te voegen als 
gemachtigde indicatiesteller en deze suggestie werd gevolgd. De genoemde  instanties hebben 
de opdracht om de ernst en de duur van een verminderd zelfvermogen vast te stellen.  
 
In 2018 werden 35 indicatiestellingen uitgevoerd door de 2 gemachtigde indicatiestellers van 
het OCMW. Per indicatiestelling ontvangt het OCMW een vergoeding van 75 euro van 
verantwoordelijke zorgkas.  
Cijfer aanvragen parkeerkaart: 73 
 
Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan men (meestal gratis) parkeren op 
voorbehouden plaatsen. De houder van de parkeerkaart dient te rijden (chauffeur) of mee te 
rijden (passagier) met het geparkeerde voertuig. De parkeerkaart is strikt persoonlijk. Zowel 
volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.  
 
Voor hulp bij de aanvraag kan men terecht bij de gemeente/OCMW of bij de dienst 
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Het OCMW heeft 73 betrokkenen geholpen met 
de aanvraag. 
 
Cijfer aanvragen IVT/IT: 20 
 
Als je tussen 21 en 65 jaar bent en een verminderde geestelijke en/of fysieke zelfredzaamheid 
hebt, kan je recht hebben op een inkomensvervangende – of integratietegemoetkoming 
(IVT/IT).  
Voor hulp bij de aanvraag kan men terecht bij de gemeente/OCMW, bij de meeste 
ziekenfondsen of bij het DG14 Personen met een Handicap. Het OCMW heeft 20 betrokkenen 
geholpen met de aanvraag. 
Cijfers thuiszorgvoordelen 
OCMW Bocholt kent sinds geruime tijd thuiszorgvoordelen toe aan zorgbehoevenden mits er 
voldaan is aan bepaalde voorwaarden. De tussenkomsten worden semestrieel uitbetaald na 
goedkeuring door het Bijzonder Comité. Deze voordelen betreffen: 
− Mantelzorgtoelage: 36 personen (25 euro per maand dat men recht heeft) 

                                                           
12 Vroeger Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) genoemd 
13 Vroeger Zorgverzekering genoemd 
14 Directorie-Generaal 
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− Tussenkomst dagopvang: 20 personen (50% van de verblijfskosten en max. 250 euro per 
jaar) 

− Tussenkomst kortverblijf: 8 personen (50% van de verblijfskosten en max. 250 euro per 
jaar) 

− Tussenkomst gebruikers PAS15: 113 personen (12,50 euro per maand dat men recht 
heeft) 

− Tussenkomst installatie PAS: 34 personen (max. eenmalig 40 euro) 
− Tussenkomst incontinentie: 190 personen (40 euro per jaar) 
 
Activiteiten en preventie16 
 
 In 2018 werden i.s.m. een aangestelde traiteur en een 20-tal vrijwilligers 10 

dorpsrestaurants (1 per maand m.u.v. de maanden juli en december) georganiseerd. Er is 
vooropgesteld dat de opbrengsten (€ 8,50 per maaltijd van 3 gangen) de kosten moeten 
dekken.  

 
 In 2018 zijn er 4 praatcafés dementie doorgegaan. Het praatcafé dementie betreft een 

samenwerking tussen de OCMW’s van Bocholt, Bree, Meeuwen-Gruitrode, het DAGG17-
Maaseik en de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. Het praatcafé wordt in principe afwisselend 
in de 3 deelgemeentes georganiseerd in de woonzorgcentra vanaf 19u30.  
 
Een deskundige bespreekt telkens een bepaald onderwerp. Het wil een plek zijn waar 
mensen die met dementie geconfronteerd worden elkaar vrijblijvend ontmoeten, informatie 
opsteken of uitwisselen. Het praatcafé is in de eerste plaats bedoeld voor personen met 
dementie en hun mantelzorgers en minder voor professionelen. 
 
De bezochte praatcafés in 2018 betroffen: 
 

 5 maart in Bree: voeding en slikken bij personen met dementie, gebracht door Ellen 
Lenders, diëtiste WGK en Goele Hulsbosch, logopediste en verantwoordelijke 
Paramedisch Centrum Bree  
(35 aanwezigen) 

 5 juni in Meeuwen-Gruitrode: palliatieve zorg voor personen met dementie, vergeet 
de familie niet!, gebracht door Wendy Grossard van Pallion  
(25 aanwezigen) 

 11 september in Bree: dementie, wat nu?, gebracht door Anja Janssen, 
referentiepersoon dementie van WZC De Maaspoorte te Maaseik  
(40 aanwezigen) 

 4 december in Meeuwen-Gruitrode: wat als zorg geweigerd wordt?, gebracht door 
Ivo Todts, verpleegkundig specialist GGZ WGK-Limburg  
(40 aanwezigen) 

 
 Op 4 februari 2018 is er aandacht besteed aan de tournée minerale om te ervaren wat een 

maand zonder alcohol met je doet. Je gezondheid komt ten goede, zowel fysiek als 
mentaal, en het heeft ook een impact op je veiligheid en gedrag. Tijdens een wandeling in 
Kaulille worden gezonde sapjes aangeboden en kon men terecht voor info en vragen bij de 
preventiewerker van CAD-Limburg.  
 

 Op 22 februari 2018 is de toneelvoorstelling “Geluk op grootmoeders wijze” doorgegaan in 
GC De Kroon. Een groepje bevriende senioren houdt wekelijks hun bijeenkomst in een 

                                                           
15 Personen Alarm Systeem 
16 De doelgroep kan breder zijn dan enkel de ouderen 
17 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 
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cafeetje. Aan de hand van tips uit ‘Fit in je hoofd’-campagne pakken ze met de nodige dosis 
humor hun eigen geestelijke gezondheid aan. 

 
 Op 12 maart 2018 is de lezing “Geef darmkanker geen kans”, gebracht door dr. Colemont 

doorgegaan in GC De Kroon (75 aanwezigen).  
 
 Op 16 maart zijn de gemeente- en OCMW-vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een 

tapasbuffet en de voorstelling “Classica voor dummies”, gebracht door Microband in GC De 
Kroon. De voorstelling bracht klassieke en populaire deuntjes zoals men ze nog nooit 
gehoord of gezien heeft. Vrijwilligers zijn erg belangrijk, door hun inzet kunnen activiteiten 
en taken waar geen of minder geld voor is, toch doorgaan. 

 
 De dienst Thuishulp heeft meegewerkt aan de “Dag van de Zorg” op 18 maart 2018 waarbij 

OCMW Bocholt zijn deuren heeft opengezet om de OCMW-dienstverlening in de kijker te 
zetten. 
 

 Op 16 april 2018 is ‘Bocholt op de schaal’ afgetrapt. De Sportdienst en de preventieve 
gezondheidsraad ‘Bocholt Gezond” organiseren, na de 1e editie van 2014, opnieuw deze 
actie met als doel het helpen en ondersteunen van deelnemers in het verkrijgen van een 
gezondere levensstijl door het aanleren van gezonde voedingsgewoontes en het aanbieden 
van voldoende lichaamsbeweging. 

 
 Op 14, 15 en 16 september zijn er in samenwerking met de vrijwilligers azalea’s verkocht 

t.b.v. ‘Kom op tegen kanker’. Met de opbrengst van de gehele plantjesverkoop worden 
verschillende steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten ondersteund. Zo worden er 
onder meer speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren met kanker. Een 
deel van de opbrengst gaat naar palliatieve zorg en lotgenotengroepen. In totaal werd er in 
Bocholt € 4.910,00 ingezameld.  

 
 Op 18 oktober is in samenwerking met de Seniorenraad en de Bibliotheek de lezing ‘Elkaar 

helpen bij verlies en verdriet’ doorgegaan met als spreker Manu Keirse, dé specialist in 
België en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste levensfase gaat. 

 
 Op 7 en 8 november 2018 zijn de kookworkshops “Lekker en gezond” doorgegaan. Er werd 

stilgestaan bij hoe er meer groenten en minder vlees gegeten kan worden. 
 
 
Naast bovenstaande activiteiten werden i.s.m. LOGO-Limburg regelmatig teksten rond 
preventieve gezondheid opgenomen in het gemeentelijk infoblad ‘Bocholt Maggezien’. 
 
 
Project ‘Bocholter buurtgezellen’ in de kijker 
 
Het beleid wenste op advies van de seniorenraad in 2018 te starten met een project 
buurtgerichte zorg met als doel zorgzame(re) buurten te creëren met de hulp van vrijwilligers en 
buurtbewoners. De senioren kunnen hierdoor langer zelfstandig in hun vertrouwde buurt blijven 
wonen. 
 
Hiervoor is na overleg met de seniorenraad een samenwerking met RIMO-Limburg opgezet en 
is een personeelslid van de gemeente aangeduid om de rol van buurtzorgcoördinator op te 
nemen. De financiering van het project werd deels mogelijk gemaakt door een subsidiëring van 
20.000 euro van de Koning Boudewijnstichting.  
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Het project  bestaat eruit dat een bezoekploeg van vrijwilligers via een aangekondigd 
huisbezoek langsgaan bij de 75 t/m 89-jarigen in Bocholt. De doelgroep wordt geïnformeerd 
over het zorg- en dienstverleningsaanbod via een folder tijdens het huisbezoek, hierdoor wordt 
de weg naar de hulpverlening verduidelijkt.  
 
Zorgvragen, noden en vragen naar een buurtgezel worden tegelijkertijd genoteerd door de 
vrijwilligers en verder – na toestemming van de betrokkene – opgenomen door de 
buurtzorgcoördinator en de dienst Thuishulp. 

De bezoekploeg omvat 26 opgeleide vrijwilligers. Zij bezochten 392 75 t/m 89-jarigen in 2018 in 
de deelgemeenten Reppel, Lozen, Kreyel, Veldhoven en Kaulille (respons van 70%). De 
deelgemeente Bocholt (= grootste kerkdorp) komt als laatste aan de beurt in 2019.  
 
In 2018 werden voor fase 1 (Reppel, Lozen, Kreyel en Veldhoven) de zorgvragen van 37 
huishoudens verder bekeken door de dienst Thuishulp van het OCMW. Vervolgens werden er 
102 acties ondernomen door de maatschappelijk assistenten.  
In fase 2 (Kaulille) werden de zorgvragen van 32 huishoudens verder bekeken door de dienst 
Thuishulp. Vervolgens werden 79 acties ondernomen. Effectieve vragen naar een buurtgezel 
werden in het algemeen nauwelijks genoteerd. 
 
Medio 2018 is de methodiek van de van de bezoekploeg aangepast aan de nieuwe 
privacywetgeving. De verslaggeving gebeurt nu anoniem en de doorverwijzing van zorgvragen 
verloopt schriftelijk conform de GDPR-normen. 
 
 

 
 
 
Het project heeft vooral een impact op de toegankelijkheid van de dienstverlening aan ouderen. 
Door de proactieve aanpak via de bezoekploeg zijn er extra zorgvragen naar boven gekomen. 
De werking van het zorg- en dienstverleningsaanbod is beter gekend bij de doelgroep dankzij 
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de folder en het huisbezoek. De drempel is verlaagd omdat de Bocholtenaren via een 
doorverwijzingsformulier of op eigen initiatief na het huisbezoek hun vraag kunnen stellen aan 
de maatschappelijk assistenten van de dienst Thuishulp. 
Oorspronkelijk werd er verwacht dat we ook eenzaamheid konden detecteren bij de senioren in 
Bocholt. Dit is nog niet tot uiting gekomen bij de resultaten. Ook de vraag naar een buurtgezel 
voor praktische hulp vinden we praktisch niet terug in de resultaten. We zien wel dat er op veel 
plaatsen nog burenhulp of voldoende ondersteuning door de kinderen aanwezig is. Dat is 
waarschijnlijk toe te schrijven aan de landelijke gemeente die Bocholt nog is. Er waren enkele 
vragen naar een buurtgezel, maar na verder onderzoek bleek hier ook dementie mee gemoeid. 
De dienst koos er voor om een oplossing te zoeken via de professionele hulpverlening. 
 
Niet alleen is er een impact op de toegankelijkheid van de dienstverlening. Er kunnen ook 
belangrijke actoren in de buurt op een participatieve manier worden betrokken, geïnformeerd en 
gesensibiliseerd rond zorgzame buurten. Een burgerinitiatief van een lokale kinesist werd 
bijvoorbeeld besproken en zal in 2019 verder uitgewerkt worden. 
 
Ook het gemeentelijk beleid heeft baat bij het project. Er wordt een duidelijk beeld gegeven van 
de leefomstandigheden en de zorgvragen van de Bocholter senioren. Ook collectieve signalen 
zijn nuttig voor het lokaal beleid. Er kwam bijvoorbeeld concreet naar boven dat er geen 
problemen zijn met betrekking tot mobiliteit of warme maaltijden in de bezochte deelgemeentes. 
 
Project ’90-jarigen’ 
 
Naast het project “Bocholter buurtgezellen’ werden ook de 90-jarigen in Bocholt bezocht door 
de dienst Thuishulp. In 2017 werden alle 90-plussers reeds bezocht. Dit wordt verder opgevolgd 
door jaarlijks de 90-jarigen te bezoeken. In 2018 werden 14 van de 18 betrokkenen bezocht. 
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We zien in de eerste grafiek dat de 90-jarigen in Bocholt reeds goed gebruik maken van de 
hulp- en dienstverlening voor ouderen. Bij 12 van de 14 betrokkenen was bijvoorbeeld 
verpleeghulp aanwezig. 
 
Toch zijn er na het huisbezoek nog 14 nieuwe acties voor de 90-jarigen ondernomen. Voor 8 
90-jarigen is een aanvraag tussenkomst incontinentiemateriaal genoteerd, voor 3 betrokkenen 
is er een parkeerkaart aangevraagd, voor 2 betrokkenen is er een indicatiestelling zorgbudget 
voor zwaar zorgbehoevenden (of zorgverzekering) gebeurd en voor één 90-jarige is er een 
MMC-lidmaatschap genoteerd. 
Verder heeft de maatschappelijk werker de 90-jarigen nog geïnformeerd over: 
 

 het woonzorgcentrum 
 MMC 
 rolstoelen en rollators 
 allerhande hulpmiddelen en de thuiszorgwinkels 
 sterven, begraven, crematies 
 euthanasie 
 nalatenschap 
 valpreventie 
 

 
 
5.7.3.  Buitenschoolse Kinderopvang 

5.7.3.1. Cijfergegevens buitenschoolse kinderopvang augustus 2018 
Belangrijke opmerking: binnen de registratie van ons eigen softwareprogramma I-school wordt 
er gewerkt met schooljaren die zich dus altijd over twee kalenderjaren bevinden. Dit maakt het 
moeilijk om de gegevens per kalenderjaar te distilleren.  
 
INFORMATIE OVER GEBRUIKERS 
Aantal actieve gezinnen: 429  
(= Gezinnen die minstens 1x per jaar gebruik maken van de kinderopvang) 
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Schooljaar 2076-2018:  
 
BKO KAULILLE 2016-2017 2017-2018 
Kleutermeisjes 68 78 
Kleuterjongens 86 84 
Lagere school meisjes 92 100 
Lagere school jongens 82 79 
Totaal 328 341 
 
Drukste schoolmomenten 
Vrijdag 25/05/18: voorschools: 83 kinderen – donderdag 17/05/18: naschools: 95 kinderen 
 
Drukste dag: donderdag 7/06/18: 143 verschillende kinderen opgevangen.  
Voorschools: 76 kinderen  - naschools: 94 kinderen 
 
BKO BOCHOLT 2016-2017 2017-2018 
Kleutermeisjes 46 70 
Kleuterjongens 62 93 
Lagere school meisjes 53 77 
Lagere school jongens 85 104 
Totaal 246 344 
 
Drukste schoolmomenten:  
Maandag 28/05/18: voorschools: 65 kinderen – Dinsdag 22/05/18: naschools: 75 kinderen  
 
Drukste dag: Dinsdag 17/04/18: 109 verschillende kinderen opgevangen.  
Voorschools: 61 kinderen  - naschools: 74 kinderen 
 
TOTAAL AANTAL verschillende kinderen BKO: 678  

 De Vlieger Kaulille 
 Het vliegerke Kaulille 
 De Boomhut Lozen 
 De Geluksvlinder Reppel 
 De Driehoek Bocholt (Centrum, Heesje, de Cocon) 
 De Brug Bocholt (G.O.) 
 De Boemerang Bree (bijzonder onderwijs) 
 ’t Pallieterke Overpelt (bijzonder onderwijs) 
 St. Elisabeth Wijchmaal (bijzonder onderwijs) 
 Eymardschool Lommel (bijzonder onderwijs) 
 Kla4tje Lommel (G.O.) 
 ’t perenboompje Peer (Freinetschool) 

 
5.7.3.2. Schoolvakanties 2017-2018: 
 Vakantieperiode = herfstvakantie 2017 – kerstvakantie 2018- krokusvakantie 2018- 
paasvakantie 2018 – zomervakantie 2018. 
 
HERFSTVAKANTIE 

 Bocholt: opgevangen kinderen: 116 (35-44-37) 
 Kaulille: opgevangen kinderen: 114 (40- 45-29) 

 
KERSTVAKANTIE 

 Bocholt: opgevangen kinderen: 93 (8-18-36-31)  
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 Kaulille: opgevangen kinderen: 120 (15-22-54-43) 
 
KROKUSVAKANTIE 

 Bocholt : opgevangen kinderen:167 (31-40-49-47) 
 Kaulille: opgevangen kinderen: 227 (54-32-76-65) 

 
PAASVAKANTIE  

 Bocholt: opgevangen kinderen: 475 (44-29-74-66-57-68-32-59-46) 
 Kaulille: opgevangen kinderen: 458 (52-30-70-45-63-66-27-55-50) 

 
ZOMERVAKANTIE 

 Bocholt: opgevangen kinderen: 2055 (juli:67-80-46-73-65-70-76-42-75-71-45-43-25-45-
39) - (augustus: 53-53-45-68-66-44-66-53-58-64-77-50-68-68-71-89-48-77-75)  

 Kaulille: opgevangen kinderen: 1919 (juli: 68-57-40-73-59-49-75-35-69-60-51-42-26-46-
46) - (augustus: 46-53-34-56-45-49-53-56-65-50-82-50-85-65-60-84-43-77-70) 

  

Start Project Buurtgezellen 
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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 

Sportcomplex ‘de 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 
Molenaarswoning Luysenweg 2a In concessie van Natuurpunt 

 
6.2. Overzicht onderhoudswerken aan wegen, gebouwen en groen 

  
eigen 
beheer uitgegeven totaal 

Wegendienst     

 
Vernieuwen speelplein Belgenberg 
(verlichting nog te plaatsen) x   

 Vernieuwen speelplein Op Den Erk x   

 Heraanleg Beukenhof x   
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 Herstellen voetpaden x   

 Herstellen slokkers x   

 Herstellen speelpleinen x   

 Leegmaken zandvangers x   

 Inbuizen grachten voor Infrax    

 
Kiezelwegen herprofileren en bermen 
afgraven  ± 45 km   

Dienst 
gebouwen     

 Reinigen dakgoten 2 x jaar   

 Onderhoud veldkapellen x   

 
Plaatsen akoestisch plafond kinderopvang 
Bocholt x   

 Onderhoud banken x   

 Maken balie TD x   

 Wand & keuken maken en plaatsen OCMW x   

Signalisatie  stuks   

 Onderhoud biggenruggen gans Bocholt 231    

 Politiereglementen 142    

Groendienst  M² M² M² 

 Bermen maaien 520810  52810 

 Grachten maaien 73000  73000 

 Grachten frezen 35000 73000 108000 

 Perken maaien 82140  82140 

 Houtkanten vrijmaken weggabarit ± 50 km   

 Aankoop heesters en vaste planten 22599 
stuks   

 Aankoop bomen 104 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    
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 Onkruidbeheer met warm water    

 Onkruidbeheer met onkruidborstel    

 

 
Aanleg fietspad Lillerbaan 
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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 voor de gemeente gekozen voor de vrijetijdssector: cultuur, jeugd, sport, 
bibliotheek en toerisme. 
Het OCMW maakte haar volledige werking prioritair. 
 
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, die van het OCMW als bij die van het AGB Bocholt werd een 
rapport ‘doelstellingenrealisatie’ opgemaakt door de diensten. 
De documenten evalueren de uitvoering van de prioritaire doelstellingen 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 en OCMW diensten dan ook wat zoeken om een 
zinvolle en bruikbare evaluatie van de doelstellingen, actieplannen en acties te maken. 
 
De rapporten zelf zijn niet opgenomen in het jaarverslag maar waren onderdeel van de 
rekeningen die in juni goedgekeurd werden. Ze kunnen desgewenst afzonderlijk opgevraagd 
worden. 
 
De uitgebreide jaarrapporten over de werking van GC ‘de Kroon’ en de Bibliotheek in 2018 
kunnen eveneens afzonderlijk worden opgevraagd. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 














































