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Gemeenteraad
Toelichting Zitting van 30 januari 2020

1 Vaststelling begrip 'dagelijks bestuur' en vrijstelling van visumverplichting  - 
Goedkeuring

De recentste versie van de vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur en vrijstelling van 
visumverplichting' dateert van 26 september 2019. Intussen wijzigden de drempels in het kader van 
de wetgeving overheidsopdrachten. Hierdoor drong een actualisering van het bestaande reglement 
zich op.

In het kader van administratieve vereenvoudiging en snellere procedureafhandeling is het 
aangewezen het drempelbedrag van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking, sinds 1 januari 2020 gebracht op € 139.000,00 exclusief btw, toe te passen als 
drempel voor bevoegdheidsverdeling om zo voor dossiers een vlottere verwerking mogelijk te maken. 
Deze drempel geldt zowel voor exploitatie als investeringen.

Met het oog op diezelfde administratieve vereenvoudiging en snelle procedureafhandeling, blijft de 
vrijstelling van visumplicht van € 10.000,00 exclusief btw behouden.

2 Landbouwgrond - aanpassing pachtprijzen - Goedkeuring

De pachtprijzen zijn gebaseerd op de pachtprijscoëfficiënten, vastgelegd door de 
pachtprijzencommissie van het departement Landbouw en Visserij. Dit gebeurt per provincie en per 
landbouwstreek. Bocholt behoort tot de landbouwstreek ‘Kempen’.

De coëfficiënten gelden voor de pachten die vervallen in de loop van een termijn van drie jaar. Deze 
termijn begint op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Op 13 december 2019 zijn de nieuwe pachtprijzencoëfficiënten bekend gemaakt in het Belgisch 
Staatsblad. Deze coëfficiënten gelden op de pachten die vanaf 13 december 2019 vervallen. De 
nieuwe coëfficiënt voor ‘Kempen’ werd van 9,44 verhoogd naar 9,54.

De gemeenteraad wordt gevraagd om het college van burgemeester en schepenen op te dragen om 
de pachtprijzen aan te passen op basis van deze nieuwe coëfficiënt. De pachters zullen de nieuwe 
pachtprijzen voor de eerste maal moeten betalen op de vervaldag van het jaar 2020.

3 Kreylerstraat - verkoop deel openbaar domein - Goedkeuring

De gemeente Bocholt verkoopt een deel van haar openbaar domein aan een geïnteresseerde 
aangrenzende eigenaar. Het betreft een deel van een onbenoemde gemeenteweg, gelegen langs de 
Kreylerstraat in Bocholt. Het stukje openbaar domein heeft een oppervlakte van 3a 38ca en de 
waarde ervan is geschat op € 1.690,00. 

4 Buurtweg 63 - ongegrondverklaring van het verzoekschrift tot gedeeltelijke 
afschaffing - Goedkeuring

Er is een verzoek ingediend om een gedeelte van een buurtweg, meer bepaald nr. 63 te Bocholt af te 
schaffen. De gemeenteraad moet een beslissing nemen omtrent de gegrondheid van dit 
verzoekschrift. Als het verzoekschrift gegrond wordt verklaard, moet het gemeentebestuur de 
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procedure opstarten tot afschaffing ervan. In dit geval kan echter geoordeeld worden, volgens artikel 
4, 3° en 5° van het decreet gemeentewegen, dat het verzoekschrift ongegrond is.

Volgens artikel 14 §2 van het decreet gemeentewegen van 1 september 2019 kan een gemeenteweg 
(voorheen buurtweg) afgeschaft worden als de weg al meer dan 30 jaar in onbruik is geraakt. Het 
gedeelte buurtweg/gemeenteweg is tot op heden echter nog in gebruik door andere aangelanden dan 
de verzoeker. 

5 Gemeentelijk Klimaatactieplan 2030 - Goedkeuring

De gemeente Bocholt stelt een klimaatactieplan voor waarin maatregelen en acties opgenomen zijn 
voor de opmaak en uitvoering van het ‘Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)’ van het 
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030.  

In maart 2020 moet elke gemeente een eigen klimaatactieplan indienen bij Europa met daarin acties 
en maatregelen die worden opgenomen.

Het klimaatactieplan wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

6 Adviesorgaan voor milieu en natuur - wijzigingen in het organiek reglement - - 
Goedkeuring

Aan het begin van elke legislatuur worden de gemeentelijke adviesraden en commissies, en dus ook 
de adviesraad voor milieu en natuur, opnieuw samengesteld. Hierbij worden de richtlijnen van het 
overeenkomstige reglement gevolgd.

Bij nazicht van het bestaande organiek reglement voor de adviescommissie van Milieu en Natuur, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 augustus 2013, is gebleken dat het reglement best in 
beperkte mate gewijzigd wordt, voornamelijk ten gevolge van de wijzigingen van een algemene 
vergadering naar een bestuursvergadering. Daarenboven zijn er een aantal bepalingen die intussen 
niet meer stroken met de vigerende wetgeving.

Een aanpassing van het reglement is daarom aangewezen.

7 Bewakingscamera's - advies plaatsing omgeving Sint-Laurentiuskerk Bocholt - 
Goedkeuring

De gemeenteraad moet een positief advies uitbrengen voordat de bewakingscamera's die geplaatst 
zijn in de buurt van de St.-Laurentiuskerk te Bocholt, in dienst genomen kunnen worden.

8 Gas boetes - samenwerkingsovereenkomst met stad Tongeren voor de 
aanstelling van een bemiddelaar - Goedkeuring

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de stad Tongeren om beroep te doen op 
hun bemiddelaar om bemiddeling te kunnen aanbieden als alternatieve maatregel voor een geldboete 
in het kader van de GAS-boetes. Deze bemiddeling geldt zowel voor minderjarigen als meerderjarigen.

9 Sloerodoe vzw - geen ambtshalve inschrijving voor verlenging recht van opstal 
- Bekrachtiging

De gemeenteraad van Bocholt keurde in haar zitting van 26 september 2019 de verlenging van het 
recht van opstal ten voordele van de vzw Sloerodoe goed. In dit raadsbesluit werd echter niet vermeld 
of de gemeente Bocholt een ambtshalve inschrijving wenste te nemen op de verlenging van het recht 
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van opstal ten voordele van vzw Sloerodoe. Nu vraagt de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie aan de gemeente Bocholt of er een ambtshalve inschrijving moet worden 
genomen.

De gemeente wenst geen ambtshalve inschrijving te nemen. Dit brengt namelijk extra kosten mee 
voor de opstalhouder, zijnde de vzw Sloerodoe. En de gronden blijven ook eigendom van de 
gemeente.

10 Provinciale fuifbussen - reglement tussenkomst gemeente - Goedkeuring

Het nieuwe subsidiereglement van het project ‘provinciale fuifbussen’ van het provinciebestuur ging in 
op 1 januari 2020. Via dit reglement kunnen organisatoren van fuiven een subsidie van de provincie 
ontvangen die maximaal 50% van de kosten voor de fuifbussen bedraagt.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat jongeren op een veilige manier van en naar fuiven 
kunnen reizen.

Daarom wenst de gemeente Bocholt tussen te komen in de overige 50 % van de kosten van de 
fuifbussen en dit voor erkende Bocholter verenigingen die een fuif of evenement organiseren op het 
grondgebied van Bocholt.

11 Buurthuis Reppel - reglement van inwendige orde - Vaststelling

Door het feit dat de bepalingen inzake de verzekeringen aangepast moesten worden, werd beslist om 
de reglementen van inwendige orde van de gemeentelijke en AGB-Infrastructuur die door burgers en 
verenigingen gebruikt worden, in hun geheel te actualiseren.

Bij dit nazicht werd vastgesteld dat dit voor het gemeenschapshuis van Reppel nog niet gebeurd was. 
Tegelijkertijd werden een aantal artikels anders gerangschikt om het reglement zoveel mogelijk 
hetzelfde te maken als de andere bestaande reglementen. In een reglement van inwendige orde staan 
de belangrijkste regels inzake het gebruik van de infrastructuur.

12 Gemeenschapshuis Lozen - reglement van inwendige orde - Vaststelling

Door het feit dat de bepalingen inzake de verzekeringen aangepast moesten worden, werd beslist om 
de reglementen van inwendige orde van de gemeentelijke en AGB-Infrastructuur die door burgers en 
verenigingen gebruikt worden, in hun geheel te actualiseren.

Bij dit nazicht werd vastgesteld dat dit voor het gemeenschapshuis van Lozen en de pastorie nog niet 
gebeurd was. Tegelijkertijd werden een aantal artikels anders gerangschikt om het reglement zoveel 
mogelijk hetzelfde te maken als de andere bestaande reglementen. In een reglement van inwendige 
orde staan de belangrijkste regels inzake het gebruik van de infrastructuur. Dit is vooral nodig omwille 
van het dubbel gebruik van de zaal door de school en het gemeenschapshuis.

Daarbij wordt er voor het gemeenschapshuis ook een afzonderlijke bijlage goedgekeurd in verband 
met fuiven.

13 Toegevoegd punt op voorstel van de fractie Nieuwe Unie : kunst in open ruimte 
- Goedkeuring

Kunst dichter bij de inwoners, mensen van Bocholt en bezoekers van Bocholt brengen is een 
uitdaging! In 2017 werd gestart om van deze uitdaging realiteit te maken.
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Kunstenaars bij elkaar brengen en hen motiveren om hun werk te tonen aan en in Bocholt was een 
succes.

Tijdens de zomer van 2018 kregen 29 mooie plekjes in Bocholt centrum op deze manier wat extra 
aandacht. Voornamelijk lokale kunstenaars hebben ze voorzien van een uniek kunstwerk, 
beeldhouwwerk, … . De werken vormen een permanente expositie die aan elkaar worden gelinkt met 
een wandeling. De wandeling is 4,5 km lang. Dit is een geslaagd project met voldoende aandacht voor 
onze lokale artiesten, kunstschilders, beeldhouwers,… . Vele mensen zijn nog steeds onder de indruk 
van het resultaat van de kunstenaars.

Graag zou de NU-fractie de uitdaging om kunst dichter bij de mens, inwoner van Bocholt en bezoeker 
van Bocholt te brengen verder willen uitbreiden.

In dit kader is het belangrijk dat er ook een belevensvolle omgeving gecreëerd wordt in de andere 
kerkdorpen in samenwerking met Bocholter kunstenaars. Ieder kerkdorp is uniek en kan op zijn/haar 
eigen manier omgetoverd worden tot een opportuniteit om kunst in open ruimte te creëren.

14 Toegevoegd punt op voorstel van de fractie Nieuwe Unie : toekomst pastorie 
Reppel - Goedkeuring

De fractie van de Nieuwe Unie wenst dat de verkoop van de pastorie van Reppel wordt geschrapt en 
dat er in de meerjarenplanning een budget wordt voorzien voor de restauratie van de pastorie en de 
uitbouw van een toeristische trekpleister. Daarbij wensen ze dat er een werkgroep wordt opgericht 
met een afvaardiging van de politieke fracties en mensen uit Reppel om dit voorstel verder uit te 
werken. Daarbij zou er onderzocht moeten worden of er subsidies voor dit project kunnen gevonden 
worden.


