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Bevoegdheden college van burgemeester en schepenen
Stijn Van Baelen | burgemeester
Bevoegdheden: algemeen beleid & coördinatie | veiligheid | informatie | dienstverlening | communicatie & public-relations |
bevolking & burgerlijke stand | personeel | Intergemeentelijke samenwerking/IGS | participatie & buurtwerking | begraafplaatsen

Leo Cardinaels | schepen
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening | wonen en Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer | Limburg.net | sluikstorten | duurzaamheid
| jumelages | markten en kermissen | feestelijkheden | ontwikkelingssamenwerking | Kempisch tehuis | buitengebiedfuncties |
dierenwelzijn | jacht | omgevingsvergunning

Jos Plessers | schepen
Bevoegdheden: financiën | erediensten | sport | ICT | landbouw | AGB | plattelandsbeleid (Leader) | plaatsvervangend
burgemeester

Lieve Theuwissen | schepen
Bevoegdheden: dienst vrije tijd | cultuur | toerisme | jeugd | bibliotheek | erfgoed | vrijwilligers | recreatie | lokale economie/KMO

Marc Vanherk | schepen
Bevoegdheden: sociale zaken | welzijn | integratiebeleid | seniorenzorg | gezinsbeleid | andersvalidenbeleid | kansarmoede |
Welzijnsregio | commissie thuiszorg | kinderopvang | gelijke kansen | preventieve volksgezondheid

Erik Vanmierlo | schepen
Bevoegdheden: openbare werken | patrimonium | groendienst | mobiliteit | technische dienst | nutsvoorzieningen | milieu |
waters en bosbouw | natuur
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Limburg.net - tarievenreglement - Goedkeuring

De gemeente Bocholt is lid van Limburg.net. De aangesloten leden van Limburg.net streven naar
zoveel mogelijk eenvormigheid in hun reglementen inzake het inzamelen en verwerken van
huishoudelijke afvalstoffen.
Het belastingreglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2019. Aansluitend op
het belastingreglement volgt een tarievenreglement.
Omwille van de bijkomende asbestverwerking (artikel 4 5°) dient het tariefreglement aangepast en
opnieuw bekrachtigd te worden.
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Verkaveling 925 - gratis grondafstand - Goedkeuring

Op 22 oktober 2019 werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het verkavelen van
een stuk grond langs de Eindeweg, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie C, deel van nrs. 346B2
en 346D2.
De huidige weg (Eindeweg) loopt nog steeds over private eigendommen. Er moet bijgevolg nog een
deel grond gratis afgestaan worden zodat de rijweg volledig binnen het openbaar domein valt.
Binnen de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van een stuk grond wordt lot 3 en
lot 4, met een oppervlakte van respectievelijk 00a96ca en 00a23ca gratis afgestaan. Het akkoord
werd aan de verkavelingsaanvraag toegevoegd.
Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de gratis grondafstand van lot 3 en lot 4 ter inlijving bij
het openbaar domein goed te keuren.
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Jeugdhuis Kaulille en SPW Knikkebol - huurovereenkomst HOB-units Goedkeuring

In 2018 werd het voorstel gedaan om een jeugdhuis in Kaulille op te starten. De kernleden richtten in
2019 een vzw op, het gemeentebestuur plaatste HOB-units en de technische dienst deed de nodige
aanpassingen voor de ingebruikname.
Na overleg werd ook beslist dat SPW Knikkebol haar intrek zal nemen in de units en er een
secretariaat/vergaderruimte en een speelruimte zal inrichten.
Alvorens gebruik te kunnen maken van de HOB-units moeten de betrokken partijen een
huurovereenkomst met de gemeente afsluiten waarin de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd
worden.
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GAS 2 en GAS 3 - protocolakkoord met de procureur des Konings Bekrachtiging
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In het kader van de invoering van de politieverordening ter beteugeling van overlast en het reglement
Gemeentelijke Administratieve Boetes moet ook een protocolakkoord betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties GAS 2 en GAS 3 met de procureur des Konings van het gerechtelijk
arrondissement Limburg afgesloten worden.
Het schepencollege keurde dit protocolakkoord goed op 19 december 2019 en de gemeenteraad
bekrachtigde dit besluit eveneens op 19 december 2019.
Het bestuur wil de bepalingen van artikel 398, 1° en artikel 448 SWB echter niet sanctioneren via GAS
omdat het hier toch over behoorlijk zware inbreuken gaat, waaronder smaad aan de politie. Daarom
moet het bestaande protocol ook in die zin aangepast worden.
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Eerstelijnszone Noord-Limburg vzw - toetreding en statuten - Goedkeuring

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering het besluit dat de erkenning en de subsidiëring van de
zorgraden regelt goed. Dit besluit geeft meer duidelijkheid over de band tussen de zorgraad en de
lokale besturen. De zorgraad is immers een geformaliseerd samenwerkingsverband dat binnen haar
werkgebied (de eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning
van de eerstelijnszorgaanbieders.
Het werkgebied van de zorgraad Noord-Limburg werd afgebakend waardoor de Eerstelijnszone NoordLimburg gevormd wordt door de gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en
Pelt.
Deze zes lokale besturen moeten de effectieve toetreding tot en de statuten van deze vzw
goedkeuren.
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Eerstelijnszone Noord-Limburg vzw - aanduiding afgevaardigden - Goedkeuring

Naar aanleiding van de oprichting van de vzw Eerstelijnszone Noord-Limburg moeten zowel de
effectieve als de adviserende leden van deze vzw aangeduid worden. De vzw is conform de statuten
samengesteld uit effectieve en adviserende leden. Ieder lokaal bestuur kan twee effectieve leden
aanduiden.
De effectieve leden bestaan minstens uit vertegenwoordigers van lokale besturen, de
eerstelijnszorgaanbieders van verschillende disciplines, de woonzorgcentra, de lokale dienstencentra,
de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra
algemeen welzijnswerk, de verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag,
vrijwilligers waaronder de diensten oppashulp,… en de erkende verenigingen voor mantelzorgers en
gebruikers.
De adviserende leden worden nauw betrokken bij de algemene vergadering en alle andere
werkgroepen en activiteiten, georganiseerd door de vzw.
Vanuit het lokaal bestuur Bocholt kunnen er aldus effectieve en adviserende leden voorgedragen
worden.
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Op vraag van raadslid Jos Vanmontfort: actief inzetten op het
"burgerhulpverleningsnetwerk" - Goedkeuring

Raadslid Jos Vanmontfort wenst dat er een AED-opfriscursus wordt georganiseerd, dat de groep
hulpverleners wordt uitgebreid door bijkomende cursussen, en dat de gemeente voorbereidingen treft
om klaar te zijn wanneer het AVapp-systeem erkend wordt.
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Fietsbibliotheek Limburg - overeenkomst - Goedkeuring
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Fietsbibliotheek Limburg - overeenkomst - Goedkeuring

De Fietsbieb speelt in op ‘het nieuwe delen’ en wil het fietsen stimuleren; bij kinderen, maar ook in
gezinsverband. Het initiatief kadert in de circulaire economie. Bij de Fietsbieb kan je tweedehands
kinderfietsen goedkoop lenen. Er is een aanbod voor kinderen tot 12 jaar. Voor € 20,00 fietsgeld en
een waarborg van € 20,00 mag je één jaar lang een kinderfiets gebruiken. Tijdens dat jaar mag je die
fiets bovendien inruilen voor een groter exemplaar of voor een ander model uit het aanbod. Wil je per
gezin meer dan één fietsjes gebruiken, dan kan dat: je betaalt per fiets het fietsgeld en de waarborg.
Wie een eigen kinderfiets in goede staat aan de Fietsbieb schenkt, ontvangt 1 jaar fietsgeld in ruil. De
waarborg krijg je terugbetaald wanneer je de fiets weer in goede staat inlevert.
Noord-Limburg heeft momenteel 3 fietsbibs, in Peer, Pelt en Oudsbergen. De fietsbieb in HamontAchel wordt dit jaar opgestart. De OCMW's binnen de regio kunnen gezinnen doorverwijzen naar een
fietsbieb in hun werkingsgebied, indien zij gebruik wensen te maken van een tweedehands kinderfiets.
Voor gezinnen waarvan het OCMW de inschatting maakt dat het lidgeld niet betaalbaar is, kan het
OCMW een tussenkomst voorzien. Gebruikers betalen dan zelf de waarborg van € 20,00 aan de
fietsbieb, en het OCMW betaalt het lidgeld van de gebruiker aan de fietsbieb.
Tot op heden werden nog geen regionale afspraken gemaakt over de terugbetaling van het lidgeld
door OCMW's. Daarom wordt voorgesteld om te werken met een regionale afsprakennota. De fietsbib
werkt dan met een systeem van waardebonnen voor de OCMW's voor de terugbetaling van het lidgeld
van gebruikers voor wie het financieel niet haalbaar is.
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