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Gemeente- & OCMW-raad | 
Raad van Bestuur AGB Bocholt |

do. 23 april 2020
toelichting & persnota

Door de corona-epidemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen is het onmogelijk om een 
fysieke samenkomst met alle raadsleden en publiek te organiseren. De raden zullen daarom uitzonder-
lijk gebeuren zonder publiek en via e-mail, waarbij de raadsleden van thuis uit zullen stemmen.
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Wie zit waar in de raadzaal?

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 

Agenda
19u30  RVB AGB 
20u00:  Gemeenteraad
Aansluitend:  Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad)
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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Dagorde Zitting van 23 april 2020

1 2020_RBA_00005 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 
30 januari 2020 - Goedkeuring

2 2020_RBA_00006 AGB Bocholt – renteloze leningsovereenkomst 
investeringsenveloppe 2019 - Goedkeuring

3 2020_RBA_00007 KMO-zone Kanaal – verlenging kredietlijn - Goedkeuring

4 2020_RBA_00008 KMO-zone Zuid-Willemsvaart - aankoop grond - Goedkeuring

5 2020_RBA_00009 GC De Kroon - voorstellingen/cursussen seizoen 2020-2021 - 
inkomprijzen - Goedkeuring

6 2020_RBA_00010 GC De Kroon - huurtarieven - Goedkeuring

Secretaris
Eddie Brebels

Voorzitter
Jos Plessers



1/2

Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Toelichting Zitting van 23 april 2020

1 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 30 januari 
2020 - Goedkeuring

2 AGB Bocholt – renteloze leningsovereenkomst investeringsenveloppe 2019 - 
Goedkeuring

Tussen het AGB Bocholt en de gemeente Bocholt wordt jaarlijks een renteloze leningsovereenkomst 
afgesloten teneinde de investeringsenveloppe van het AGB te financieren. Deze overeenkomst wordt 
nu geformaliseerd op basis van de investeringen 2019.

Het totaalbedrag van de lening wordt vastgesteld op € 20.287,95.

3 KMO-zone Kanaal – verlenging kredietlijn - Goedkeuring

Voor de financiering van het project KMO-zone 'Kanaal' doet het AGB beroep op een korte-termijn-
kredietlijn waarvoor de gemeente zich borg moet stellen. Deze kredietlijn van € 7.500.000,00 moet 
verlengd worden.

4 KMO-zone Zuid-Willemsvaart - aankoop grond - Goedkeuring

Het AGB Bocholt wenst de KMO-zone 'Kanaal' verder te ontwikkelen door middel van de verwerving 
van de noodzakelijke percelen grond voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein en voor de aanleg 
van de nodige infrastructuur. 

Het AGB Bocholt moet nog een laatste stukje grond van 30 ca verwerven in het kader van de 
realisatie van de voorziene wegenis in de KMO-zone.  De aankoopprijs te betalen door het AGB 
Bocholt hiervoor bedraagt € 5.500,00.

5 GC De Kroon - voorstellingen/cursussen seizoen 2020-2021 - inkomprijzen - 
Goedkeuring

De Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Bocholt dient de inschrijvingsprijzen van 
de voorstellingen en de cursussen van gemeenschapscentrum 'de Kroon' voor het seizoen 2020 - 2021 
goed te keuren op voorstel van het bestuur van de cultuurraad en op basis van de uitkoopprijzen van 
voorstellingen en cursussen. 

6 GC De Kroon - huurtarieven - Goedkeuring

Het reglement huurtarieven van gemeenschapscentrum 'de Kroon' moet inzake de ticketverkoop 
aangevuld worden.

De regel die al langer gold, was dat als een vereniging de tribune gebruikt met ticketverkoop, deze 
verkoop wordt gedaan door het gemeenschapscentrum 'de Kroon' en dat het centrum hiervoor een 
kost aanrekende van € 0,35 per ticket.
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Het gemeenschapscentrum wil verenigingen en gebruikers nu ook de kans geven om de verkoop 
helemaal zelf te doen. Er wordt dan een forfaitaire vergoeding van € 50,00 aangerekend.



1/2

Gemeenteraad
Dagorde Zitting van 23 april 2020

BESLOTEN ZITTING
1 2020_GR_00024 Burgemeesterbesluit 14-04-2020 - organisatie van 

gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn tijdens de 
periode van Covid-19 (coronacrisis) - Bekrachtiging

2 2020_GR_00025 AGB Bocholt – renteloze leningsovereenkomst 
investeringsenveloppe 2019 - Goedkeuring

3 2020_GR_00026 AGB Bocholt - continuïteitsverklaring - Goedkeuring

4 2020_GR_00027 Elektriciteitskasten - retributiereglement - Goedkeuring

5 2020_GR_00028 Verkoop brandhout - opheffing retributiereglement - Goedkeuring

6 2020_GR_00029 Circusactiviteiten - reglement - Goedkeuring

7 2020_GR_00030 KMO-zone Kanaal – borgstelling - Goedkeuring

8 2020_GR_00031 Bocholt Tennis Club vzw - borgstelling investeringskrediet - 
Goedkeuring

9 2020_GR_00032 Hamonterweg - verkoop van 4 loten van de afgeschafte buurtweg 
nr. 19 - Goedkeuring

10 2020_GR_00033 Bosstraat - verkoop van een stuk openbaar domein. - 
Goedkeuring

11 2020_GR_00034 Landbouwgronden - openbare verkoop  - Goedkeuring

12 2020_GR_00035 Interlokale vereniging Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer - 
jaarrekening en verslagen 1 juni 2019 - 31 december 2019. - 
Goedkeuring

13 2020_GR_00036 Dienstverlenende vereniging Regio Noord-Limburg - aanpassing 
statuten - Goedkeuring

14 2020_GR_00037 Fluvius OV - agenda AV en vaststelling mandaat - Goedkeuring

15 2020_GR_00038 Fluvius Limburg - agenda AV en vaststelling mandaat - 
Goedkeuring

16 2020_GR_00039 Toegevoegd punt op voorstel van de fractie Nieuwe Unie : 
ondersteuning Bocholter verenigingen - Goedkeuring

17 2020_GR_00040 Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Sylvia Dries : 
ondernemen in crisis - het is hoog tijd dat Bocholt in actie schiet - 
Goedkeuring
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Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Burgemeester
Stijn Van Baelen
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Gemeenteraad
Toelichting Zitting van 23 april 2020

1 Burgemeesterbesluit 14-04-2020 - organisatie van gemeenteraden en raden 
voor maatschappelijk welzijn tijdens de periode van Covid-19 (coronacrisis) - 
Bekrachtiging

Aangezien het burgemeesterbesluit van dinsdag 14 april 2020 over de organisatie van gemeenteraden 
en raden voor maatschappelijk welzijn tijdens de periode van Covid-19 (coronacrisis)  gebaseerd is op 
art 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet en in die zin een politieverordening is die door de 
burgemeester zelf wordt uitgevaardigd, moet deze door de eerstvolgende gemeenteraad bekrachtigd 
worden.

2 AGB Bocholt – renteloze leningsovereenkomst investeringsenveloppe 2019 - 
Goedkeuring

Tussen het AGB Bocholt en de gemeente Bocholt wordt jaarlijks een renteloze leningsovereenkomst 
afgesloten om de investeringsenveloppe van het AGB te financieren. Deze overeenkomst wordt nu 
geformaliseerd op basis van de investeringen 2019.

Het totaalbedrag van de lening wordt vastgesteld op € 20.287,95.

3 AGB Bocholt - continuïteitsverklaring - Goedkeuring

Om de continuïteit van het AGB te waarborgen, vraagt de bedrijfsrevisor, rekening houdende met de 
leningslast van het AGB, dat de gemeente, net als vorig jaar, een formele continuïteitsverklaring 
aflevert.

4 Elektriciteitskasten - retributiereglement - Goedkeuring

Met ingang van 1 mei 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt ten voordele 
van de gemeente een retributie gevestigd op elektriciteitskasten.
De gemeente stelt vaste gemeentelijke elektriciteitskasten ter beschikking aan natuurlijke personen, 
verenigingen en andere organisatoren van activiteiten op het openbaar domein 
voor elektriciteitsleveringen in laagspanning.

De gemeente moet vooraf toestemming geven voor elke toegang tot de gemeentelijke 
elektriciteitskast. De gebruiker van de elektriciteitskast mag deze niet voor andere doeleinden en ook 
niet ten behoeve van derden aanwenden.

De gebruiker richt de aanvraag voor de toegang tot de gemeentelijke elektriciteitskast op de 
formulieren aan de gemeente, dit minstens één maand vóór de aanvang van de kermis of het 
evenement. Kermisattracties richten hun aanvraag tot de gemeentelijk infodienst, alle andere 
evenementen richten hun aanvraag tot het feestloket.

Voor evenementen betaalt de gebruiker voor de aansluiting op de elektriciteitskast met teller aan de 
gemeente een forfaitair bedrag van € 50,00 en € 0,35 per verbruikte kWh boven de 50kWh. De 
gebruiker betaalt voor de aansluiting op de elektriciteitskast zonder teller aan de gemeente een 
forfaitair bedrag van € 50,00 voor de eerste dag en € 25,00 per extra dag met verbruik.
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Kermissen betalen een forfaitair bedrag van € 50,00 voor een monofasige aansluiting (230 Volt) en 
een forfaitair bedrag van € 75,00 voor een driefasige aansluiting (380 Volt).

5 Verkoop brandhout - opheffing retributiereglement - Goedkeuring

Aangezien in de actuele milieubeleidsdoelstellingen het huishoudelijk verbranden van hout niet staat 
voor een duurzame en milieuvriendelijke wijze van het gebruik van afvalhout wordt de verkoop van 
brandhout aan particulieren stopgezet.

Het houtafval dat door de gemeente wordt verzameld, kan verkocht worden aan firma's die dit op een 
milieuvriendelijker manier kunnen verwerken.

6 Circusactiviteiten - reglement - Goedkeuring

Vroeger was er een vaste hydrant aanwezig op het evenemententerrein de Damburg. Evenementen 
zoals circussen en fuiven konden dan ook gebruik maken van deze hydrant. Er werd ook een 
retributiereglement ingevoerd om de verbruikskosten te recupereren.

Omdat de hydrant er niet meer is, moet het reglement circusactiviteiten aangepast  worden.

7 KMO-zone Kanaal – borgstelling - Goedkeuring

Voor de financiering van het project KMO-zone 'Kanaal' doet het AGB beroep op een korte-termijn-
kredietlijn van € 7.500.000,00 waarvoor de gemeente zich borg moet stellen.

8 Bocholt Tennis Club vzw - borgstelling investeringskrediet - Goedkeuring

Bocholt Tennis Club vzw wil haar tennishal uitbreiden. Hiervoor wil de tennisclub een lening van € 
275.000,00 aangaan.

Op basis van het reglement “Borgstelling leningen van verenigingen voor bouwen, verbouwen of 
verwerven van infrastructuur” wordt een gemeentelijke borgstelling voor deze lening aangevraagd.

9 Hamonterweg - verkoop van 4 loten van de afgeschafte buurtweg nr. 19 - 
Goedkeuring

De gemeenteraad van Bocholt keurt de verkoop van 4 loten, met een totale oppervlakte van 581 m² 
(5 a 81 ca), uit de afgeschafte buurtweg nr. 19, gelegen langs de Hamonterweg goed, voor de totale 
prijs van € 6.882,00.

10 Bosstraat - verkoop van een stuk openbaar domein. - Goedkeuring

De gemeenteraad van Bocholt keurt de verkoop van een stuk openbaar domein, met een oppervlakte 
van 129 m² (1 a 29 ca), gelegen langs de Bosstraat, voor de prijs van € 3.870,00, goed.

11 Landbouwgronden - openbare verkoop  - Goedkeuring

De gemeenteraad geeft haar goedkeuring om een openbare verkoop voor 5 percelen landbouwgrond 
te organiseeren, met een totale oppervlakte van 11 ha 98 a 10 ca en met een totale schattingsprijs 
van € 443.514,00.
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12 Interlokale vereniging Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer - jaarrekening en 
verslagen 1 juni 2019 - 31 december 2019. - Goedkeuring

Het tweede werkingsjaar van de interlokale vereniging 'Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer' liep van 
1 juni 2019 tot 31 december 2019. De jaarrekening en de verslagen worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

De inkomsten van de IGS bestaan uit een Vlaamse en provinciale subsidie die samen € 24.737,60 
bedragen. Er waren € 27.710,89 aan uitgaven met als grootste uitgave de personeelskost. Het 
budgettair resultaat bedraagt €-2.973,29. Door het positief saldo van het vorig boekjaar, is er een 
over te dragen resultaat op 31 december 2019 van € 13.655,79.

De verslagen lichten de verschillende activiteiten toe die volgens Wonen Vlaanderen naar behoren 
werden uitgevoerd. Er wordt echter wel subsidie ingehouden voor vier aanvullende activiteiten (€ 
933,20), wat meegenomen zal worden in de jaarrekening 2020.

13 Dienstverlenende vereniging Regio Noord-Limburg - aanpassing statuten - 
Goedkeuring

Op 22 december 2017 werd de dienstverlenende vereniging 'Regio Noord-Limburg' opgericht bij akte 
verleden voor Raf Drieskens, burgemeester van de gemeente Neerpelt, in het bijzijn van notaris Marc 
Topff te Neerpelt, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 november 2018. 
Omwille van o.a. de volgende redenen moeten deze statuten aangepast worden:

 de toepassing van het nieuwe decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, dat de 
bepalingen van het vroegere Intergemeentelijjks samenwerkingdecreet integreert. Op 
verschillende plaatsen in de statuten wordt in de nieuwe versie verwezen naar de betreffende 
artikelen in het decreet over het Lokaal Bestuur;

 de aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen van 17 maart 2019;

 de fysieke verhuis van de kantoren van Welzijnsregio naar de Hoekstraat 70 te 3910 Pelt. 
Hierdoor wordt ook het adres van de maatschappelijke zetel gewijzigd, hetgeen als een 
statutenwijziging wordt aanzien;

 de fusie van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek tot Oudsbergen op 1 januari 2019 waarbij de 
bevolking met meer dan tien ten honderd verhoogd is.

Daarbij wordt het vermogen van de vereniging verhoogd.

14 Fluvius OV - agenda AV en vaststelling mandaat - Goedkeuring

De gemeente wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Fluvius OV die 
op 27 mei 2020 plaatsvindt in Affligem met als agendapunten:

1. kennisneming van het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris;
2. goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019;
3. kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019;
4. benoeming commissaris-revisor;
5. verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris;
6. statutaire benoemingen;
7. statutaire mededelingen.

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan deze agenda en het mandaat van de 
vertegenwoordiger vast te stellen.
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15 Fluvius Limburg - agenda AV en vaststelling mandaat - Goedkeuring

De gemeente wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene vergadering van Fluvius Limburg die 
op 26 juni 2020 plaatsvindt in Hasselt met als agendapunten:

1. kennisneming verslagen van Fluvius Limburg van de raad van bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2019;

2. goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2019. 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels);

3. vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 
6:115 WVV);

4. kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar 
2019;

5. desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten;
6. statutaire benoemingen;
7. benoeming van een commissaris;
8. statutaire mededelingen.

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan deze agenda en het mandaat van de 
vertegenwoordiger vast te stellen.

16 Toegevoegd punt op voorstel van de fractie Nieuwe Unie : ondersteuning 
Bocholter verenigingen - Goedkeuring

De Nieuwe Unie stelt voor om alle verenigingen en concessiehouders geen huur of concessie aan te 
rekenen vanaf 15 maart en verenigingen die gebouwd hebben op gemeentelijke eigendom en die een 
lening moeten afbetalen een leningssubsidie te geven in zo verre hun financiële instelling hen geen 
uitstel van betaling verleent.

17 Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Sylvia Dries : ondernemen in crisis - 
het is hoog tijd dat Bocholt in actie schiet - Goedkeuring

Raadslid Sylvia Dries wenst diverse acties en initiatieven door de gemeente te laten opzetten om 
ondernemers te ondersteunen. Ze ziet dit op verschillende punten: communicatie, financiële 
ondersteuning, diverse ondersteuningsmaatregelen, acties na de crisis.
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde Zitting van 23 april 2020

BESLOTEN ZITTING
1 2020_RMW_00005 Schuldbemiddeling - Basisregistratie en jaarverslag 2019 - 

Bekrachtiging

2 2020_RMW_00006 Eerstelijnszone Noord-Limburg vzw - aanduiding 
afgevaardigde/effectief lid - Goedkeuring

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Voorzitter raad maatschappelijk 
welzijn
Stijn Van Baelen
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting Zitting van 23 april 2020

1 Schuldbemiddeling - Basisregistratie en jaarverslag 2019 - Bekrachtiging

Het OCMW Bocholt is een erkende instelling voor schuldbemiddeling (isb) en de basisregistratie 2019 
geeft een overzicht van het aantal gezinnen in begeleiding naargelang de verstrekte 
hulpverleningsmodules (budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en/of collectieve 
schuldenregeling). 

Schuldbemiddeling maakt bij de Sociale dienst een essentieel onderdeel uit van de financiële 
hulpverlening. De basisregistratie 2019 geeft aan dat in totaal 157 gezinnen in begeleiding waren bij 
OCMW Bocholt. Het OCMW werkt hiervoor samen met de juristen van de dienst schuldbemiddeling 
van de welzijnsregio Noord-Limburg. De basisregistratie moet voorgelegd worden aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn zodat deze op de hoogte is van deze dienstverlening aan Bocholter gezinnen. 

Vanwege de annulatie van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2020, werd dit dossier 
ter goedkeuring eerst voorgelegd aan het vast bureau van 26 maart 2020. Het goedgekeurde dossier 
wordt nu ter bekrachtiging voorgelegd. Na de bekrachtiging wordt het verbandhoudend besluit 
overgemaakt aan het steunpunt Mens en Samenleving van de Vlaamse overheid.

2 Eerstelijnszone Noord-Limburg vzw - aanduiding afgevaardigde/effectief lid - 
Goedkeuring

Naar aanleiding van de oprichting van de vzw Eerstelijnszone Noord-Limburg moeten zowel effectieve 
als adviserende leden van deze vzw aangeduid worden.

De vzw is conform de statuten samengesteld uit effectieve en adviserende leden. De 2 mandaten per 
lokaal bestuur zijn ingevuld op de gemeenteraad van 27 februari 2020. Voor de cluster 'welzijn' dienen 
nog 2 mandaten door de OCMW's als effectief lid van de vzw ELZ NL ingevuld te worden.

Het OCMW van Bocholt heeft hiervoor 1 kandidaat die door de raad moet aangeduid worden.


