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Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 23 april 2020 Goedkeuring

2

AGB Bocholt – jaarrekening 2019 - Vaststelling

De jaarrekening 2019 van AGB Bocholt wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad van bestuur.
Deze rekening sluit af met een 'verlies van het boekjaar' van € 55.012,77.
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Zitting van 28 mei 2020

Coronacrisis - motie - Goedkeuring

De coronacrisis heeft onze Bocholter gemeenschap danig in de greep.
Heel wat maatregelen werden van overheidswege genomen om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan :
 families, gezinnen en alleenstaanden waren verplicht ‘afstand’ te bewaren;
 scholen gingen dicht;
 ons gemeenschapsleven, handel en wandel, verenigingen, buurten werden genoodzaakt om
hun werking en/of initiatieven ‘on hold’ te plaatsen.
Deze maatregelen vergden van iedereen heel wat inspanningen.
Het is bewonderenswaardig te zien op welke ernstige en loyale wijze onze Bocholter gemeenschap
deze maatregelen opvolgde. Iedereen steunde mekaar en nam het voor mekaar op. Er werden tal van
initiatieven genomen om elkaar te helpen. Een top prestatie !
Een groot ‘Dank-U-Wel’ gaat dan ook uit naar de zorgverleners in de breedste zin van het woord,
zonder enige uitzondering. Ook de gemeentelijke werknemers verdienen allen een pluim. Uit de
verslagen van de lokale veiligheidscel blijkt dat zij hun engagement om ten dienste te staan van onze
gemeenschap meer dan ten volle waarnemen.
De diverse opgelegde maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan hebben echter ons
Bocholter gemeenschapsleven op verschillende vlakken geen goed gedaan. Daarom wordt aan elkeen
gevraagd een extra tandje bij te steken om onze samenleving hernieuwd op snelheid te brengen. Ook
aan de gemeente wordt zulk een ‘demarrage ‘ gevraagd.
Daarom legt het Bocholter bestuur aan de gemeenteraad een motie voor waarin zij haar engagement
uitspreekt om de gepaste maatregelen te nemen, om de Bocholter gemeenschap te ondersteunen om
deze crisis te doorstaan en te boven te komen.
De maatregelen zullen een bijzondere financiële inspanning van het bestuur vergen. Er wordt geschat
dat alle initiatieven samen de gemeentelijke financiën al snel ten belope van circa € 400.000,00 zullen
belasten.
De gemeenteraad wordt gevraagd binnen de gemeentelijke budgetten afdoende financiële middelen
te voorzien om alle voorgestelde initiatieven te realiseren. Deze maatregelen zullen trouwens, middels
besluitvorming door het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, verder dienen
uitgewerkt in bijvoorbeeld reglementering.
Als belangrijkste initiatieven schuift het bestuur het volgende voor:
 gratis mondmaskers en filter voor elke Bocholtenaar, ouder dan 12 jaar;
 voor elke Bocholter inwoner een waardebon van € 10,00;
 de Bocholter middenstand en horeca worden ondersteund door middel van deze
waardebonnen, aangezien voormelde waardebonnen enkel bij hen kunnen worden
gebruikt;
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 de dienstenbelasting voor privé- en rechtspersonen alsook de kampeerbelasting en de
belasting tweede verblijven worden pas in het najaar geïnd;
 kosteloos ter beschikking stellen van handgels aan de Bocholter middenstand en
horeca;
 het derde trimester van de belasting op reclamedrukwerken wordt niet geïnd;
 op de website van de gemeente Bocholt is er een rechtstreekse link voor
ondernemers inzake de coronacrisis;
 tevens is er een pagina 'Winkelen in Bocholt' met een overzicht van alle handelaars en
ondernemers die dat wensen;
 vervroegde uitbetaling van de basissubsidies 2020 aan erkende Bocholter
verenigingen en dit ten belope van het bedrag hetgeen hen toegekend werd in 2019;
 een eenmalige extra betoelaging aan bovenvermelde Bocholter verenigingen (sportjeugd-senioren en cultuurverenigingen) ten belope van 50 % van de hen in 2019
uitgekeerde basissubsidies;
 verenigingen zullen voor de duur van de crisis (minimum 5 maanden) geen huur
moeten betalen voor de huur van gemeentelijke gebouwen. Idem voor gemeentelijke
concessies en bepaalde gemeentelijke erfpachten en opstalvergoedingen. Dit vanaf 15
maart 2020;
 renteloze leningen door erkende verenigingen verschuldigd aan de gemeente Bocholt
worden een jaar opgeschoven in tijd;
 Bocholter verenigingen die door de COVID-19 crisis in financiële moeilijkheden zijn
gebracht en die dit verlies zeer moeilijk te boven kunnen komen, kunnen na
bespreking en doorlichting met de gemeentelijke financiële dienst, een
overbruggingskrediet verkrijgen;
 de Bocholter scholen krijgen elk € 5,00 per kind, dit ter bekostiging van diverse extra
maatregelen die ze moeten nemen in het kader van de coronacrisis en er wordt
ondersteuning voorzien voor kansarme kinderen;
 verenigingen die in het najaar (wanneer dit officieel is toegelaten) originele, openbare
activiteiten organiseren kunnen rekenen op een impulssubsidie;
 de dienstverlening van de gemeente wordt, waar dit mogelijk is, verdergezet (uitgifte
van rijbewijzen, omgevingsvergunningen, bibliotheek, ...) onder soms moeilijke
omstandigheden;
 het gemeentelijk personeel wordt ingezet bij diverse acties zoals het verdelen van de
mondmaskers;

2

Coronacrisis - waardebon 'Bocholt helpt Bocholt' ter ondersteuning van de
lokale economie - reglement - Goedkeuring

In het kader van de corona-crisis wordt de lokale economie en met name de kleinhandel, horeca en
kmo's hard getroffen. Veel van hen moesten voor korte of langere tijd sluiten en kregen zo geen
inkomsten terwijl veel vaste kosten wel bleven lopen.
De hogere overheden hebben ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt maar ook een lokaal bestuur
kan haar steentje bijdragen om de lokale handel te stimuleren en tevens haar burgers een steuntje in
de rug te geven.
Daarom wil het gemeentebestuur van Bocholt onder de noemer 'Bocholt helpt Bocholt' een waardebon
ter waarde van € 10,00 per inwoner uitgeven waarmee aankopen bij lokale handelaars kunnen
gedaan worden.

3

Coronacrisis - vervroegde uitbetaling jaarlijkse subsidies erkende Bocholter
verenigingen - Goedkeuring
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Door de coronacrisis hebben heel wat erkende Bocholter verenigingen geen activiteiten zoals eetavonden, financiële acties, enz. kunnen organiseren die andere jaren het geld in kas moesten brengen
om hun werking te kunnen realiseren.
Omdat verenigingen door het gebrek aan activiteiten die geld opbrengen, hun werking onvoldoende
kunnen uitbouwen, wil de gemeente door de jaarlijkse subsidies vroeger uit te betalen de
verenigingen naast de huurvrijstellingen en de geplande extra subsidies een steuntje in de rug te
geven. Het gemeentebestuur gaat er namelijk van uit dat binnen afzienbare tijd de verenigingen
onder bepaalde voorwaarden weer activiteiten kunnen organiseren.

4

Coronacrisis - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken
en gelijkgestelde producten – vrijstelling 3de kwartaal 2020 - Goedkeuring

De gemeente verleent, naar aanleiding van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande impact op
de bedrijven, voor wat betreft het 3de kwartaal 2020, een vrijstelling voor de belasting op
de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten aan de Bocholter
handelaars die niet-geadresseerde drukwerken verspreiden.

5

Coronacrisis - huurderving - Goedkeuring

Alle organisaties, verenigingen, instellingen en alle andere rechtspersonen die infrastructuur huren, in
concessie, erfpacht of recht van opstal hebben van het gemeentebestuur zullen in het kader van de
coronacrisis en het feit dat ze hun infrastructuur niet hebben kunnen gebruiken, op het verschuldigde
bedrag in 2020 een korting krijgen van minstens 5/12de van het volledige bedrag dat ze het
gemeentebestuur verschuldigd zijn.

6

Gecoro - samenstelling - Goedkeuring

Bij de hernieuwing van de gemeenteraad moet ook de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening opnieuw samengesteld worden. Het is de gemeenteraad die op voorstel van het college van
burgemeester en schepenen de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris van
de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) vaststelt.
De GECORO zal voor de komende beleidsperiode bestaan uit 13 leden, waarvan 7 deskundigen, de
voorzitter inbegrepen en 6 vertegenwoordigers uit maatschappelijke geledingen.
Elk lid, uitgezonderd de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.

7

Projectzone Dorperveld - gratis grondafstand - ontwerpakte - Goedkeuring

De CVBA Landwaarts wenst het beheer en onderhoud van de infrastructuur ten behoeve van de
sociale woningen van de projectzone Dorperveld over te dragen aan de gemeente Bocholt om in te
lijven bij het openbaar domein. Volgens de opmeting gaat het om een totale oppervlakte van 2 ha 00
a 7 ca.
De gemeenteraad wordt gevraagd om de gratis grondoverdracht te aanvaarden en de ontwerpakte
gratis grondafstand goed te keuren.

8

Passantenhaven - fase 1 - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Op de gemeenteraad van 28 november 2018 is het bestek “421675 Bijzonder bestek 4.0 BOC
Passantenhaven” goedgekeurd.

3/8

Na een interne opmerking heeft men het plan nogmaals kritisch bekeken en kwam men tot de
vaststelling dat iets meer groen en minder verharding wenselijk zou zijn. Dit kadert ook in het
algemeen advies vanuit verschillende instanties waarbij men aanstuurt op ontharding in plaats van
verharding.
Op de gemeenteraad van 26 september 2019 werd een aanpassing van het aanbestedingsdossier
goedgekeurd. Gezien er nog enkele kleine wijzigingen werden aangebracht (hoofdzakelijk in het deel
'riolering'), wordt het bestek “421675 Bijzonder bestek 4.1 BOC Passantenhaven” opnieuw ter
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. De totale raming bedraagt € 2.004.979,31. Het
gemeentelijk deel wordt geraamd op € 1.490.539,54.

9

Voetbalclub Koninklijke Kaulille FC – toegestane renteloze lening Goedkeuring

Aan voetbalclub Koninklijke Kaulille FC wordt een renteloze lening van € 15.000,00 toegekend voor de
aankoop van (tweedehands) grasmaaier. De lening is terugbetaalbaar op 5 jaar.

10

Unizo Bocholt - nominatieve subsidie - Goedkeuring

Sinds enkele maanden is er een lokale afdeling van Unizo in onze gemeente actief.
De gemeente wil de lokale ondernemers ondersteunen en Bocholt op de kaart zetten als een
gemeente waar het niet alleen goed is om te wonen en te leven maar ook om te werken en te
ondernemen.
In de beleidsnota 'Boeiend Bloeiend Bocholt - Beleidsvisie 2020-2025', goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 19 december 2019, werd dit voornemen als volgt neergeschreven: "We
willen ook een positief ondernemersklimaat creëren zodat onze lokale handelaars, landbouwers en
ondernemers op een succesvolle manier kunnen bijdragen tot de lokale economie. Zij kunnen rekenen
op positieve ondersteuning."
De gemeente wenst nauw samen te werken met deze lokale ondernemersvereniging en deze dan ook
financieel te ondersteunen.

11

Openbare bibliotheken - aanpassingen overeenkomst basisinfrastructuur
digitale bibliotheek - Goedkeuring

Cultuurconnect is op 1 juli 2016 opgericht uit een fusie van LOCUS en Bibnet. Het continueert de
bovenlokale bibliotheekdiensten en geeft middels een beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid
uitvoering aan hoofdstuk 4, afdeling 2 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal
Cultuurbeleid en het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het
decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid, Afdeling 2: Ondersteuning van het
integraal lokaal cultuurbeleid:

gemeenten ondersteunen bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon
op openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en aandacht voor
sectoroverschijdende verbindingen. De organisatie neemt strategisch onderbouwde
initiatieven met betrekking tot de ontwikkeling en exploitatie van digitale diensten. Deze
diensten dragen bij aan de optimalisering, innovatie en rolvernieuwing van de
publiekswerking en back-office werkprocessen van lokale cultuuractoren. Om deze opdracht
tot een goed einde te brengen, kiest Cultuurconnect voor co-creatie met het werkveld en
samenwerking met tal van partners binnen en buiten de ruime cultuursector.
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Per 1 januari 2018 zijn de 5 provinciebesturen niet meer bevoegd voor een aantal persoonsgebonden
bevoegdheden, waaronder de uitbating van de provinciale bibliotheeksystemen (decreet houdende de
vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies van 18 november 2016). Die
taakstelling van de provincies werd overgeheveld naar de Vlaamse Overheid. Gezien de expertise en
de sleutelrol van Cultuurconnect, wees de Vlaamse Overheid deze taakstelling toe aan Cultuurconnect
die het beheer van de digitale bibliotheekomgevingen van de provinciebesturen overnam en instaat
voor de consolidatie en integratie ervan in een gemeenschappelijke basisinfrastructuur digitale
bibliotheek.
Eind maart 2019 migreerde de bibliotheek van Bocholt, samen met 29 andere bibliotheken van
Provinciaal Bibliotheek Systeem Limburg en de bibliotheken van Bree, Genk en Opglabbeek naar het
Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS). Andere Vlaamse bibliotheken zullen dit voorbeeld de
komende jaren volgen.
Samen met de stuurgroep van bibliotheken werkte Cultuurconnect een overeenkomst uit die de
aansluiting van de bibliotheken op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem en de Basisinfrastructuur
Digitale Bibliotheek regelt.
Op 29 augustus 2019 keurde de gemeenteraad de overeenkomst basisinfrastructuur digitale
bibliotheek goed.
Cultuurconnect geeft in haar brief van 27 maart 2020 te kennen formeel een aantal aanpassingen in
voornoemde overeenkomst te willen doorvoeren. Het gaat hier onder meer over de aansprakelijkheid
en het gebruik van persoonsgegevens.
Deze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd
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Kerkfabrieken Bocholt - jaarrekeningen 2019 - advies - Goedkeuring

Ieder jaar moeten de 4 kerkfabrieken van Bocholt hun jaarrekeningen voorleggen aan de
gemeenteraad voor advies. Dit jaar dient de gemeenteraad advies te geven over de jaarrekeningen
2019, weergegeven in het ontvangen document "Coördinatie jaarrekeningen 2019" .

13

Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland - jaarrekening
en jaarverslag 2019 - Goedkeuring

De gemeente is aangesloten bij de 'interlokale vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland'.
Art. 22, 24 en 25 van de overeenkomst betreffende de oprichting van deze interlokale vereniging
verplichten de provincie Limburg als eerstverantwoordelijke partner ertoe jaarlijks, binnen de 6
maanden na afsluiting van het voorgaande boekjaar, de jaarrekening van deze interlokale vereniging
samen met het jaarverslag ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg.
De provincieraad van Limburg keurde de jaarrekening en het jaarverslag 2019 goed in zitting van 22
april 2020.
De jaarrekening en het jaarverslag 2019 wordt nu ook aan de gemeenteraad ter goedkeuring
voorgelegd.

14

Nuhma cvba - agenda A.V. en vaststelling mandaat - Goedkeuring
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De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agenda van de A.V. van Nuhma cvba die
plaatsvindt op 2 juni 2020 met volgende agendapunten:
1. activiteitenverslag;
2. bespreking van de jaarrekening over het boekjaar afgelopen per 31 december 2019;
3. kennisname van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgelopen per 31
december 2019;
4. kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgelopen per 31
december 2019;
5. goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgelopen per 31 december 2019;
6. goedkeuring en toewijzing van het resultaat;
7. kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen van de
raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2019;
8. kwijting van bestuurders en commissaris;
9. herbenoeming bestuurder;
De gemeenteraad moet tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger vaststellen.
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Limburg.net - agenda A.V. en vaststelling mandaat - Goedkeuring

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agenda van de A.V. van Limburg.net van 24 juni
eerstkomend die volgende agendapunten bevat:
1. welkom door de voorzitter;
2. aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten);
3. jaarrekening 2019 / Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders / Verslag van de
commissaris (454 DLB, art. 40 statuten);
4. activiteitenverslag 2019;
5. kwijting aan de bestuurders (art. 454 DLB, art. 40 statuten);
6. kwijting aan de commissaris (art. 454 DLB, art. 40 statuten);
7. aanduiding revisor voor de boekjaren 2020-2022;
8. benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 statuten)- De heer J. Gaens
vervangt de heer H. Broers als plaatsvervanger voor de gemeente Voeren voor het algemeen
comité;
9. stand van zaken Optimo;
10. varia.
De gemeenteraad moet tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger vaststellen.
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Cipal dv- agenda A.V. en vaststelling mandaat - Goedkeuring

De gemeente wordt uitgenodigd tot deelname aan de algemene vergadering van Cipal dv die op 25
juni 2020 plaatsvindt.
Gezien de Covid-19 pandemie heeft de Raad van Bestuur van Cipal dv beslist deze vergadering op
digitale wijze te laten plaatsvinden via een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agenda van de A.V. die volgende agendapunten
bevat:
1. toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers;
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2. jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019;
3. goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten
op 31 december 2019;
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019;
5. goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019,
afgesloten op 31 december 2019;
6. kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019;
7. vervanging bestuurder;
8. wijziging maatschappelijke zetel;
9. goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
De gemeenteraad moet tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger vaststellen.

17

Op voorstel van de fractie Nieuwe Unie : Coronacrisis - initiatieven ter
ondersteuning van particulieren, verenigingen, zelfstandige ondernemers en
horeca - Goedkeuring

De fractie Nieuwe Unie heeft een aantal voorstellen om particulieren, verenigingen, zelfstandige
ondernemers en de horeca te ondersteunen bij de gevolgen van de corona-crisis.

18

Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Vanmontfort : betaling van € 350.000
(€ 35.000 per jaar) aan het WZC De Voorzienigheid on hold zetten tot er meer
duidelijkheid is wat deze betaling inhoudt. - Goedkeuring

Raadslid Jos Vanmontfort vraagt om de betaling van € 350.000 (€ 35.000 per jaar) aan het WZC De
Voorzienigheid on hold zetten tot er meer duidelijkheid is wat deze betaling inhoudt.
Hij meent dat deze betaling voorlopig op juridische gronden uitgesteld kan worden omdat de andere
partij éénzijdig heeft beslist de overeengekomen verplichting, namelijk een dienstencentrum te
bouwen, NIET te zullen nakomen, nochtans één van de voorwaarden van de convenant. Ondertussen
is WZC opgegaan in de ruimere structuur van Integro.
Wij kunnen als gemeente dit geld nu beter gebruiken voor onze inwoners (en niet via Integro
besteden aan bewoners van Pelt, Alken, Hamont-Achel, enz. ) wetende dat Covid-19 de grens van de
armoede verschuift, ook in Bocholt.

19

Toegevoegd punt op voorstel van raadsleden Dries, Vanmontfort en Martens:
Een zorgunit in je achtertuin, tijdelijke mantelzorgwoningen - Goedkeuring

De vraag om zorgbehoevenden in de thuisomgeving op te vangen stijgt al enkele jaren. Enerzijds door
de vergrijzing en anderzijds door de kostprijs voor rust- en verzorgingstehuizen.
Daarom willen raadsleden Dries, Vanmontfort en Martens het juridisch mogelijk maken om een
zorgunit in de achtertuin als een tijdelijke mantelzorgwoning te plaatsen.
Met deze nieuwe woonvorm krijgen mensen die voor hun naaste familieleden willen zorgen ruimere
mogelijkheden.
In het verleden zijn er verschillende aanvragen van Bocholtenaren om een mantelzorgwoning te
plaatsen afgewezen omdat er geen wettelijke grond was om een vergunning af te leveren. Dat had te
maken met beperkende, stedenbouwkundige maatregelen.
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Toegevoegd punt op voorstel van raadsleden Dries, Vanmontfort en Martens :
inzameling landbouw- en stretchfolie door gemeentebestuur - Goedkeuring

Elk jaar hebben de landbouwers te maken met vele kilo’s landbouwfolie: noodzakelijk voor hun
activiteiten maar tegelijkertijd behoorlijk belastend voor het milieu.
Het gemeentebestuur heeft een milieubeleidsplan goed gekeurd, waarbij wordt gestreefd naar een
milieuvriendelijker beleid.
Ook de landbouwsector wil hieraan meewerken, want landbouw folie hoeft niet zo milieubelastend te
zijn. Gebruikte landbouwfolies kunnen probleemloos worden gerecycleerd tot nieuwe folie. Zo kan
fors bespaard worden op grondstoffen en wordt het milieu minder belast. Het is een eenvoudige
manier om bij te dragen aan een duurzame toekomst en een gezonde leefomgeving.
Daarom wordt voorgesteld dat land- en tuinbouwers kunnen deelnemen aan de jaarlijkse inzameling
van landbouwfolie (kuilfolie, kunstmestzakken, veevoederzakken, kalvermelkzakken) en stretchfolie
(folie van ronde balen) georganiseerd door de gemeente Bocholt in de maand juni. De folie wordt
verzameld in containers buiten aan het containerpark. Het gemeentebestuur neemt hier voor de
kostprijs op zich en werkt daarvoor samen met een firma die de folie achteraf recycleert. De kostprijs
wordt geschat op € 5.720,00.
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Personen tewerkgesteld via art 60 - wijziging verloning - Goedkeuring

Sinds 2008 is er een gezamenlijk akkoord vanuit de OCMW's om personen tewerkgesteld via art. 60 te
verlonen volgens de E-schaal. De afgelopen jaren merken de trajectbegeleiders van de dienst
tewerkstelling en opleiding op dat dit geen realistische situatie biedt tijdens de tewerkstelling art. 60
en de doorstroomgerichte benadering sterk belemmert.
De dienst tewerkstelling en opleiding doet daarom het voorstel om over te gaan naar een vergoeding
op basis van het minimumloon bij een tewerkstelling art. 60. Hierbij aansluitend stelt de sociale dienst
van het OCMW voor om maaltijdcheques toe te kennen aan de werknemers in een art. 60
tewerkstelling.
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