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

do. 25 juni 2020
toelichting & persnota

Door de corona-epidemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen zullen de raden plaats-
vinden in de grote zaal van GC ‘de Kroon’.  Het is jammer genoeg niet mogelijk om dat veilig 
met publiek te organiseren. Daarom vinden de raden uitzonderlijk achter gesloten deuren plaats.
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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  Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) 
20u00:  Gemeenteraad
Aansluitend:  RVB AGB 
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde Zitting van 25 juni 2020

BESLOTEN ZITTING
1 2020_RMW_00008 OCMW – jaarrekening 2019  - Vaststelling

2 2020_RMW_00009 Sectoraal akkoord 2020 - personeelsleden OCMW - Goedkeuring

3 2020_RMW_00010 Organogram, rechtspositieregeling en personeelsformatie 
OCMW - delegatiebevoegdheid - Goedkeuring

4 2020_RMW_00011 Fonds ter Bestrijding van uithuiszettingen - tussenkomsten - 
Goedkeuring

5 2020_RMW_00012 Raad voor maatschappelijk welzijn - huishoudelijk reglement - 
Vaststelling

6 2020_RMW_00013 Welzijnsschakel Bocholt - nominatieve toelage en 
samenwerkingsovereenkomst  - Goedkeuring

7 2020_RMW_00014 EthiasCo cvba - aanduiding vertegenwoordiger A.V. - 
Goedkeuring

8 2020_RMW_00015 EthiasCo cvba - agenda A.V. en vaststelling mandaat - 
Goedkeuring

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Voorzitter raad maatschappelijk 
welzijn
Stijn Van Baelen
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting Zitting van 25 juni 2020

1 OCMW – jaarrekening 2019  - Vaststelling

Jaarlijks stelt de raad voor maatschappelijk welzijn de OCMW-rekening van het vorige boekjaar vast. 

De jaarrekening 2019 van OCMW Bocholt sluit met een 'resultaat op kasbasis' van € 2.280.704 en een 
'autofinancieringsmarge' van € 577.302. De jaarrekening moet eveneens goedgekeurd worden door 
de gemeenteraad.

2 Sectoraal akkoord 2020 - personeelsleden OCMW - Goedkeuring

Met omzendbrief KB/ABB 2020/2 geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het sectoraal akkoord 
voor de lokale en provinciale besturen zoals dat werd onderhandeld door de sociale partners en 
principieel werd goedgekeurd op de ministerraad van 10 april 2020.

Het sectoraal akkoord is afgesloten voor de periode vanaf 1 januari 2020. 

De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1 % vanaf 1 januari 
2020.

Maatregel 1 – Verhoging van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques (koopkrachtverhoging € 
100/VTE)

De personeelsleden van de lokale en provinciale besturen die op datum waarop dit sectoraal akkoord 
is afgesloten, de maximale werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques nog niet bereikt hebben, 
ontvangen vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging via een verhoging van de 
werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques tot het fiscale maximum, met een maximum van € 
100/VTE.

Het sectoraal akkoord is afgesloten voor de periode vanaf 1 januari 2020. Maaltijdcheques kunnen 
echter niet meer verhoogd worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Men kan aan de 
maaltijdcheques alleen aanpassingen doen voor de toekomst. Het gaat om een bedrag van maximum 
€ 50/VTE waarvoor nog een regularisatie moet worden doorgevoerd. De inhaalbeweging moet eind 
2020 gerealiseerd zijn.

In toepassing van deze maatregel kan het bestuur nog een verhoging van de werkgeversbijdrage van 
de maaltijdcheque met € 0,50 vanaf 1 juli 2020 doorvoeren gezien de maximale werkgeversbijdrage 
nog niet bereikt is. Hierdoor wordt de nominale waarde van de maaltijdcheque verhoogd van € 6,50 
naar € 7,0.

Voor de regularisatie voor de periode van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020 wenst het bestuur aan alle 
personeelsleden een ecocheque ter waarde van € 50/VTE (à rato tewerkstellingsbreuk) toe te 
kennen. 

Maatregel 2: Recurrente koopkrachtverhoging van € 200/VTE

Elk personeelslid krijgt vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging van € 200/VTE. Dat 
bedrag wordt toegekend via een verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques, via de 
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invoering of verhoging van een ecocheque, via de invoering van cultuur- of sportcheques, via de 
invoering van lokale handelaarsbonnen (cadeaucheques of geschenkcheques), of door een combinatie 
van die cheques.

In toepassing van deze maatregel wenst het bestuur nog een verhoging van de werkgeversbijdrage 
van de maaltijdcheque met € 1,00  vanaf 1 juli 2020 door te voeren, waardoor de maximale 
werkgeversbijdrage bereikt wordt. Hierdoor wordt de nominale waarde van de maaltijdcheque 
verhoogd van € 7,00 naar € 8,0.

Voor de regularisatie voor de periode van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020 wenst het bestuur aan alle 
personeelsleden een ecocheque ter waarde van € 100/VTE (à rato tewerkstellingsbreuk) toe te 
kennen. 

Maatregel 3: Toepassing en/of verhoging van de bijdragevoet tweede pensioenpijler van de 
contractuele personeelsleden.

Gezien het bestuur voor de contractuele personeelsleden reeds een overeenkomst tweede 
pensioenpijler met een waarborg kloofdichting 60 % heeft afgesloten, voldoen wij reeds ruimschoots 
aan de gestelde voorwaarden en dient hiervoor geen extra inspanning geleverd te worden. 

De rechtspositieregeling en het arbeidsreglement van de OCMW dient conform de wijziging van het 
bedrag van de werkgeversbijdrage en de nominale waarde van de maaltijdcheque alsnog aangepast 
te worden.

3 Organogram, rechtspositieregeling en personeelsformatie OCMW - 
delegatiebevoegdheid - Goedkeuring

Volgens artikel 78, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, verder 
decreet lokaal bestuur genoemd, is de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn met 
betrekking tot (onder meer) het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling geen 
exclusieve bevoegdheid meer van de raad voor maatschappelijk welzijn en kan ze gedelegeerd 
worden naar het vast bureau. 

Dit is in feite een logische stap daar het organogram, de personeelsformatie en de 
rechtspositieregeling duidelijk tot het uitvoerend beleid van een OCMW behoren. Het vast bureau is in 
de eerste plaats het uitvoerend orgaan van het OCMW. Toch kan elk raadslid steeds de wijzigingen in 
de documenten middels de notulen van het vast bureau volgen en desgewenst hier op een raad voor 
maatschappelijk welzijn vragen over stellen of commentaar geven. 

In het kader van een goed bestuur en efficiënte en vlotte werking wordt dan ook voorgesteld om 
bepaalde bevoegdheden inzake personeelszaken naar het vast bureau te delegeren.

De voorgestelde bevoegdheden betreffen:

 vaststellen rechtspositieregeling
 vaststellen organogram
 vaststellen personeelsformatie

4 Fonds ter Bestrijding van uithuiszettingen - tussenkomsten - Goedkeuring

Vanaf 1 juni 2020 gaat het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen van start. Het OCMW kan hierop 
beroep doen om tussenkomsten die het zou doen in achterstallige huurgelden van cliënten, 
gedeeltelijk te recupereren. 
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De bedoeling is om OCMW's meer preventieve slagkracht te geven wanneer huurachterstal opgelopen 
wordt. Door het ten laste nemen van een deel van de huurachterstal is het OCMW meer in de 
mogelijkheid om te bemiddelen tussen huurder en verhuurder. Dit in de hoop het aantal zaken 
uithuiszettingen, dat voor de vrederechter wordt ingeleid, te doen dalen.  Heel het proces van 
aanvraag, opstellen overeenkomsten, … zal digitaal verlopen.

Enkel huurcontracten die vallen onder de woninghuurwet of onder titel 2 van het Vlaams 
Woninghuurdecreet en die niet vallen onder titel VII van de Vlaamse Wooncode (sociale huur), komen 
in aanmerking.  Huurachterstal bij het Kempisch Tehuis of het Sociaal Verhuurkantoor komt dus niet 
in aanmerking.  

5 Raad voor maatschappelijk welzijn - huishoudelijk reglement - Vaststelling

Vanaf 1 juni 2020 gaat het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen (FBU) van start. Het OCMW kan 
hierop beroep doen om tussenkomsten die het zou doen in achterstallige huurgelden van cliënten, 
gedeeltelijk te recupereren. Heel het proces van aanvraag, opstellen overeenkomsten, … zal digitaal 
verlopen.

Het OCMW moet een administratieve procedure volgen om met FBU aan de slag te gaan.  Als eerste 
stap moet bepaald worden wie de FBU-dossiers mag ondertekenen.

Het OCMW wil er voor kiezen om in het huishoudelijk reglement vast te leggen wie de FBU-dossiers 
mag ondertekenen. Dit vergemakkelijkt het proces, gezien er dan slechts één OCMW-
verantwoordelijke hoeft te tekenen.

Er wordt voorgesteld om het diensthoofd maatschappelijke dienstverlening de dossiers te laten 
tekenen.

6 Welzijnsschakel Bocholt - nominatieve toelage en 
samenwerkingsovereenkomst  - Goedkeuring

De Welzijnsschakel is momenteel een groep van ongeveer 15 vrijwilligers, zowel van mensen met, als 
mensen zonder armoede-ervaring. Zij hebben een gezamenlijke visie opgebouwd omtrent armoede en 
sociale uitsluiting. Hun grote doelstelling is om op termijn een ontmoetingsruimte te organiseren waar 
iedereen terecht kan voor een luisterend oor, een tas koffie, deelname aan activiteiten,... Verder zal 
de Welzijnsschakel een partner zijn in de uitstippeling van het welzijnsbeleid binnen de gemeente 
Bocholt.

Bovendien kan de Welzijnsschakel input/feedback leveren aan elke vereniging, organisatie,... van 
Bocholt die daarom vraagt. De Welzijnsschakel zorgt ervoor dat mensen in een kwetsbare situatie 
 ook een stem krijgen. Elke inwoner van Bocholt verdient immers het nodige respect en heeft 
basisrechten in deze samenleving. Poutrel wil de kansen op uitsluiting zo klein mogelijk maken.

Op langere termijn zal deze groep functioneren als een autonome vereniging voor mensen in armoede 
binnen Bocholt. Er zal echter een sterke verbinding blijven tussen de participatiemedewerker van het 
OCMW en de Welzijnsschakel. Het OCMW en het gemeentebestuur engageren zich om de activiteiten 
van de Welzijnsschakel, Poutrel, te ondersteunen op financieel en op organisatorisch vlak.

7 EthiasCo cvba - aanduiding vertegenwoordiger A.V. - Goedkeuring

Het OCMW ontving vanwege EthiasCo cvba een uitnodiging tot deelname aan de gewone algemene 
jaarvergadering. 
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Naar aanleiding van de hernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn in januari 2019 en naar 
analogie met de aanduidingen door de raad voor maatschappelijk welzijn van de OCMW 
vertegenwoordiger(s) in andere instanties is het aangewezen om ook voor EthiasCo voor de ganse 
legislatuur een vertegenwoordiger in de algemene vergadering aan te duiden.

8 EthiasCo cvba - agenda A.V. en vaststelling mandaat - Goedkeuring

OCMW Bocholt ontving als coöperant-lid vanwege EthiasCo cvba een uitnodiging tot deelname aan de 
gewone algemene jaarvergadering. 

De agenda van deze algemene vergadering bevat volgende agendapunten:

1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het 

resultaat;
3. kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat;
4. kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht;
5. mandaat van de commissaris.

Vanwege de Covid-19 maatregelen zal deze algemene vergadering gehouden worden met behulp van 
de techniek om op afstand te stemmen.

De raad voor maatschappelijk welzijn moet als rechtspersoon goedkeuring verlenen aan deze agenda 
en het mandaat van de vertegenwoordiger vaststellen. 
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Gemeenteraad
Dagorde Zitting van 25 juni 2020

BESLOTEN ZITTING
1 2020_GR_00064 Burgemeestersbesluit 5 juni 2020 - organisatie van 

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

2 2020_GR_00065 OCMW – jaarrekening 2019 - Goedkeuring

3 2020_GR_00066 AGB Bocholt – jaarrekening 2019 - Goedkeuring

4 2020_GR_00067 Gemeente – jaarrekening 2019 - Vaststelling

5 2020_GR_00068 Coronacrisis - belasting op de verspreiding van niet-
geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten – 
vrijstelling 4de kwartaal 2020 - Goedkeuring

6 2020_GR_00069 Coronacrisis - erkende Bocholter verenigingen - supplement van 
50% op de jaarlijkse subsidie - Goedkeuring

7 2020_GR_00070 Coronacrisis - erkende Bocholter verenigingen - supplement van 
50 % op de jaarlijkse nominatieve subsidies  - Goedkeuring

8 2020_GR_00071 Coronacrisis - gratis verlenging abonnement marktkramers voor 
2021 - Goedkeuring

9 2020_GR_00072 Sectoraal akkoord 2020 - personeelsleden gemeentebestuur - 
Goedkeuring

10 2020_GR_00073 Organogram, rechtspositieregeling en personeelsformatie 
gemeente - delegatiebevoegdheid - Goedkeuring

11 2020_GR_00074 KMO Kanaal - wegenis en rioleringswerken (fase 2) - 
aanvaarding wegtracé - Goedkeuring

12 2020_GR_00075 Projectzone Dorperveld - gratis grondafstand - ontwerpakte - 
Goedkeuring

13 2020_GR_00076  Ambachtstraat 5/A000 - verkoop KMO-unit - verzoek om 
akkoord - Goedkeuring

14 2020_GR_00077  Ambachtstraat 5/F000 - verkoop KMO-unit - verzoek om akkoord 
- Goedkeuring

15 2020_GR_00078  Goolderheideweg 19/F000 - verkoop KMO-unit - verzoek om 
akkoord - Goedkeuring

16 2020_GR_00079  Goolderheideweg 19/G000 - verkoop KMO-unit - verzoek om 
akkoord - Goedkeuring

17 2020_GR_00080 EthiasCo cvba - aanduiding vertegenwoordiger A.V. - 
Goedkeuring

18 2020_GR_00081 EthiasCo cvba - agenda  A.V. en vaststelling mandaat - 
Goedkeuring

19 2020_GR_00082 Toegevoegd agendapunt op vraag fractie NU - Aanleg 
Weerterweg - Goedkeuring
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Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Burgemeester
Stijn Van Baelen
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Gemeenteraad
Toelichting Zitting van 25 juni 2020

1 Burgemeestersbesluit 5 juni 2020 - organisatie van gemeenteraden, raden voor 
maatschappelijk welzijn en gemeentelijke raadscommissies tijdens de periode 
van Covid-19 (coronacrisis) - Bekrachtiging

Omdat het burgemeestersbesluit van vrijdag 5 juni 2020 over de organisatie van gemeenteraden, 
raden voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraadscommissies 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 OCMW – jaarrekening 2019 - Goedkeuring

De jaarrekening 2019 van OCMW Bocholt, die sluit met een 'resultaat op kasbasis' van € 2.280.704,00 
en een 'autofinancieringsmarge' van € 577.302,00 wordt goedgekeurd. 

3 AGB Bocholt – jaarrekening 2019 - Goedkeuring

De jaarrekening 2019 van AGB Bocholt wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deze rekening sluit af met een 'verlies van het boekjaar' van € 55.012,77. 

4 Gemeente – jaarrekening 2019 - Vaststelling

De jaarrekening 2019 van gemeente Bocholt - die sluit met een 'resultaat op kasbasis' van € 
1.713.800,00 en een 'autofinancieringsmarge' van € 1.925.434,00 - wordt vastgesteld.

5 Coronacrisis - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken 
en gelijkgestelde producten – vrijstelling 4de kwartaal 2020 - Goedkeuring

De gemeente verleent, naar aanleiding van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande impact op 
de bedrijven - voor wat betreft het 4de kwartaal 2020 - een vrijstelling voor de belasting op 
de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten aan de 
handelaars die niet-geadresseerde drukwerken verspreiden.

6 Coronacrisis - erkende Bocholter verenigingen - supplement van 50% op de 
jaarlijkse subsidie - Goedkeuring

Door de coronacrisis hebben heel wat erkende Bocholter verenigingen geen activiteiten zoals eet-
avonden, financiële acties, enz. kunnen organiseren die andere jaren de nodige gelden in de 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 een supplement van 50 % op de jaarlijkse subsidies uit te 
betalen de verenigingen - naast de huurvrijstellingen en de vervroegde uitbetaling van de subsidies - 
een steuntje in de rug geven. 
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Het gemeentebestuur gaat er namelijk van uit dat binnen afzienbare tijd de verenigingen onder 
bepaalde voorwaarden weer activiteiten kunnen organiseren.

7 Coronacrisis - erkende Bocholter verenigingen - supplement van 50 % op de 
jaarlijkse nominatieve subsidies  - Goedkeuring

Door de coronacrisis hebben heel wat erkende Bocholter verenigingen die op naam gesubsidieerd 
worden geen activiteiten zoals eet-avonden, financiële acties, enz. kunnen organiseren die andere 
jaren de nodige gelden 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 een supplement van 50 % op de jaarlijkse subsidies uit te 
betalen, de verenigingen die op naam gesubsidieerd worden - naast de huurvrijstellingen en de 
vervroegde uitbetaling van de subsidies - een steuntje in de rug geven. 

Het gemeentebestuur gaat er namelijk van uit dat binnen afzienbare tijd de verenigingen onder 
bepaalde voorwaarden weer activiteiten kunnen organiseren.

8 Coronacrisis - gratis verlenging abonnement marktkramers voor 2021 - 
Goedkeuring

Net zoals bij middenstanders en ondernemers moesten de marktkramers hun activiteiten stopzetten 
tijdens de coronacrisis. 

Het is dan ook niet meer dan billijk dat er een compensatie komt voor het abonnementsgeld dat de 
marktkramers voor een wekelijks markt op woensdag gedurende het ganse jaar betalen. Er werd 
voorgesteld om het abonnementsgeld gratis voor één jaar te verlengen. 

Dit principe werd als een amendement op de algemene motie corona op vraag van raadslid Sylvia 
Dries in de gemeenteraad van 28 mei 2020 eenparig door de gemeenteraad aanvaard.

9 Sectoraal akkoord 2020 - personeelsleden gemeentebestuur - Goedkeuring

Met omzendbrief KB/ABB 2020/2 geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het sectoraal akkoord 
voor de lokale en provinciale besturen zoals dat werd onderhandeld door de sociale partners en 
principieel werd goedgekeurd op de ministerraad van 10 april 2020.

Het sectoraal akkoord is afgesloten voor de periode vanaf 1 januari 2020 en heeft invloed op de 
sociale maatregelen voor het gemeentepersoneel.

De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,10 % vanaf 1 januari 
2020.

Maatregel 1 – Verhoging van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques (koopkrachtverhoging € 
100/VTE)

De personeelsleden van de lokale en provinciale besturen die op datum waarop dit sectoraal akkoord 
is afgesloten, de maximale werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques nog niet bereikt hebben, 
ontvangen vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging via een verhoging van de 
werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques tot het fiscale maximum, met een maximum van € 
100/VTE.
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Het sectoraal akkoord is afgesloten voor de periode vanaf 1 januari 2020. Maaltijdcheques kunnen 
echter niet meer verhoogd worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Men kan aan de 
maaltijdcheques alleen aanpassingen doen voor de toekomst. Het gaat om een bedrag van maximum 
€ 50/VTE waarvoor nog een regularisatie moet worden doorgevoerd. De inhaalbeweging moet eind 
2020 gerealiseerd zijn.

In toepassing van deze maatregel kan het bestuur nog een verhoging van de werkgeversbijdrage van 
de maaltijdcheque met € 0,50 vanaf 01 juli 2020 doorvoeren gezien de maximale werkgeversbijdrage 
nog niet bereikt is. Hierdoor wordt de nominale waarde van de maaltijdcheque verhoogd van € 6,50 
naar € 7,00.

Voor de regularisatie voor de periode van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020 wenst het bestuur aan alle 
personeelsleden een ecocheque ter waarde van € 50/VTE (à rato tewerkstellingsbreuk) toe te kennen.

Maatregel 2: Recurrente koopkrachtverhoging van € 200/VTE

Elk personeelslid krijgt vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging van € 200/VTE. Dat 
bedrag wordt toegekend via een verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques, via de 
invoering of verhoging van een ecocheque, via de invoering van cultuur- of sportcheques, via de 
invoering van lokale handelaarsbonnen (cadeaucheques of geschenkcheques), of door een combinatie 
van die cheques.

In toepassing van deze maatregel wenst het bestuur nog een verhoging van de werkgeversbijdrage 
van de maaltijdcheque met € 1,00  vanaf 1 juli 2020 door te voeren, waardoor de maximale 
werkgeversbijdrage bereikt wordt. Hierdoor wordt de nominale waarde van de maaltijdcheque 
verhoogd van € 7,00 naar € 8,00.

Voor de regularisatie voor de periode van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020 wenst het bestuur aan alle 
personeelsleden een ecocheque ter waarde van € 100/VTE (à rato tewerkstellingsbreuk) toe te 
kennen.

Maatregel 3: Toepassing en/of verhoging van de bijdragevoet tweede pensioenpijler van de 
contractuele personeelsleden.

Gezien het bestuur voor de contractuele personeelsleden reeds een overeenkomst tweede 
pensioenpijler met een waarborg kloofdichting 60 % heeft afgesloten, voldoen wij reeds ruimschoots 
aan de gestelde voorwaarden en dient hiervoor geen extra inspanning geleverd te worden.

De rechtspositieregeling en het arbeidsreglement van de gemeente dient conform de wijziging van het 
bedrag van de werkgeversbijdrage en de nominale waarde van de maaltijdcheque alsnog aangepast 
te worden.

10 Organogram, rechtspositieregeling en personeelsformatie gemeente - 
delegatiebevoegdheid - Goedkeuring

Volgens artikel 41, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, verder 
decreet lokaal bestuur genoemd, is de bevoegdheid van de gemeenteraad met betrekking tot (onder 
meer) het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling geen exclusieve 
bevoegdheid meer van de gemeenteraad en kan ze gedelegeerd worden naar het college van 
burgemeester en schepenen. 

Dit is in feite een logische stap daar het organogram, de personeelsformatie en de 
rechtspositieregeling duidelijk tot het uitvoerend beleid van een gemeente behoren. Het college van 
burgemeester en schepenen is in de eerste plaats het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. 
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Toch kan elk raadslid steeds de wijzigingen in de documenten volgen middels de notulen van het 
college van burgemeester en schepenen en desgewenst hier op een gemeenteraad vragen over 
stellen of commentaar geven.

In het kader van een goed bestuur, een efficiënte en vlotte werking en een vlotte doorstroom van 
processen en procedures wordt voorgesteld om bepaalde bevoegdheden inzake personeelszaken naar 
het college van burgemeester en schepenen te delegeren.

De voorgestelde bevoegdheden betreffen:

 vaststellen rechtspositieregeling
 vaststellen organogram
 vaststellen personeelsformatie  

11 KMO Kanaal - wegenis en rioleringswerken (fase 2) - aanvaarding wegtracé - 
Goedkeuring

Op 29 augustus 2019 nam de gemeenteraad al een beslissing betreffende deze wegenis maar dit 
besluit was gebaseerd op het RUP 'KMO-Kanaal'. Dit RUP werd inmiddels vernietigd.

Op 7 april 2020 werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van een 
nieuwe ontsluitingsweg en een nieuw gescheiden rioleringsstelsel met grachten (fase 2) voor het 
KMO-Kanaal.

De verbindingsweg wordt aangelegd tussen de N76 Hamonterweg en de gemeenteweg Oudeweg - 
Mandenvlechtersstraat in functie van de ontsluiting van het bedrijventerrein KMO Kanaal waarvan de 
infrastructuurwerken momenteel in aanleg zijn. Over het ganse projectgebied wordt een volledig 
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

De weg wordt aangelegd met een wegbreedte van 6,00 m  en 20 cm dikte en wordt uitgevoerd in een 
betonverharding.

De DWA-riolering (vuilwater) wordt onder de betonrijweg aangelegd en vloeit af naar de 
vuilwaterriolering van de KMO-zone. Die vervolgens verpompt wordt naar de 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Lozen.

De grachten naast de betonbaan worden aan de inbuizingen van betonnen kopmuren voorzien. De 
grachten in de zandgronden worden hydraulisch ingezaaid. De inbuizingen worden in poreuze 
betonbuizen aangelegd om een maximale waterinfiltratie in de zandbodem te bewerkstelligen. De 
grachten en RWA-riolering hellen af naar de baangracht naast de N76 Hamonterweg die verderop 
uitmondt in de Lechterrietbeek 3de categorie.

De verharding is beperkt tot een lengte van ca. 200 meter. 

Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het tracé (ligging en breedte), de inrichting, de 
uitvoeringswijze van de aan te leggen weg en de opname in het openbaar domein goed te keuren.

12 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. 
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De gemeenteraad wordt gevraagd om de gratis grondoverdracht te aanvaarden en de ontwerpakte 
gratis grondafstand goed te keuren. 

13  Ambachtstraat 5/A000 - verkoop KMO-unit - verzoek om akkoord - Goedkeuring

De geassocieerde notarissen Tom en Jan Coppens vragen het akkoord van de gemeenteraad voor de 
verkoop van KMO-Unit 2, met als adres Ambachtstraat 5/A000 met autostaanplaatsen P11 en P12, 
gelegen op de percelen langs Goolderheideweg 19 en Ambachtstraat 5 in het kader van de bijzondere 
voorwaarden dewelke zijn opgenomen in de oorspronkelijke verkoopsakte van 2 maart 1989 en de 
huidige verkoopsakte van 6 december 2019.

De nieuwe eigenaar betreft een eenmanszaak met als hoofdactiviteit 'schrijnwerkerij'. De unit zal 
hoofdzakelijk gebruikt worden als schrijnwerkerij.

14  Ambachtstraat 5/F000 - verkoop KMO-unit - verzoek om akkoord - Goedkeuring

De geassocieerde notarissen Tom en Jan Coppens vragen het akkoord van de gemeenteraad voor 
verkoop van KMO-Unit 3, met als adres Ambachtstraat 5/F000 met autostaanplaatsen P29 en P32, 
gelegen op de percelen langs Goolderheideweg 19 en Ambachtstraat 5 in het kader van de bijzondere 
voorwaarden dewelke zijn opgenomen in de oorspronkelijke verkoopsakte van 2 maart 1989 en de 
huidige verkoopsakte van 6 december 2019.

De nieuwe eigenaar betreft een vennootschap met als hoofdactiviteit 'betonboringen'.

15  Goolderheideweg 19/F000 - verkoop KMO-unit - verzoek om akkoord - 
Goedkeuring

De geassocieerde notarissen Tom en Jan Coppens vragen het akkoord van de gemeenteraad voor de 
verkoop van KMO-Unit 13, met als adres Goolderheideweg 19/F000 met autostaanplaatsen P18 en 
P24, gelegen op de percelen langs Goolderheideweg 19 en Ambachtstraat 5 in het kader van de 
bijzondere voorwaarden dewelke zijn opgenomen in de oorspronkelijke verkoopsakte van 2 maart 
1989 en de huidige verkoopsakte van 6 december 2019.

De nieuwe eigenaar betreft een vennootschap met als hoofdactiviteit 'opslag van materialen'. De unit 
zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor de opslag van materiaal.

16  Goolderheideweg 19/G000 - verkoop KMO-unit - verzoek om akkoord - 
Goedkeuring

De geassocieerde notarissen Tom en Jan Coppens vragen het akkoord van de gemeenteraad voor de 
verkoop van KMO-Unit11, met als adres Goolderheideweg 19/G000 met autostaanplaatsen P17 en 
P25, gelegen op de percelen langs Goolderheideweg 19 en Ambachtstraat 5 in het kader van de 
bijzondere voorwaarden dewelke zijn opgenomen in de oorspronkelijke verkoopsakte van 2 maart 
1989 en de huidige verkoopsakte van 6 december 2019.

De nieuwe eigenaar betreft een vennootschap met als hoofdactiviteit 'catering'. De unit zal 
hoofdzakelijk gebruikt worden voor de opslag van catering-materiaal en het ontvangen van klanten.

17 EthiasCo cvba - aanduiding vertegenwoordiger A.V. - Goedkeuring

De gemeente ontving vanwege EthiasCo cvba een uitnodiging tot deelname aan de gewone algemene 
jaarvergadering. 
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Naar aanleiding van de hernieuwing van de gemeenteraad in januari 2019 en naar analogie met de 
aanduidingen door de gemeenteraad van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) in andere instanties 
is het aangewezen om ook voor EthiasCo voor de ganse legislatuur een vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering aan te duiden.

18 EthiasCo cvba - agenda  A.V. en vaststelling mandaat - Goedkeuring

De gemeente ontving als coöperant-lid vanwege EthiasCo cvba een uitnodiging tot deelname aan de 
gewone algemene jaarvergadering. 

De agenda van deze algemene vergadering bevat volgende agendapunten:

1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het 

resultaat;
3. kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat;
4. kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht;
5. mandaat van de commissaris.

Vanwege de Covid-19 maatregelen zal deze A.V. gehouden worden met behulp van de techniek om 
op afstand te stemmen.

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan deze agenda en het mandaat van de 
vertegenwoordiger vaststellen. 

19 Toegevoegd agendapunt op vraag fractie NU - Aanleg Weerterweg - 
Goedkeuring

Over de huidige staat van de Weerterweg zal het iedereen met  eens zijn dat dit niet de beste 
uitgeruste weg van Bocholt is en hij in slechte staat verkeert. In het verleden stelde het studiebureel 
 Geotec (9/7/2019)  8 scenario’s voor van eventuele aanpak. Gezien de staat van de weg en veiligheid 
voor de weggebruiker zou de Weerterweg dus op korte termijn aangepakt moeten worden. De NU-
fractie vindt zelf scenario 3 zoals voorgesteld door Geotec het best haalbaar.

De Nu-fractie stelt voor om in 2020 een lastenboek op te stellen en het het dossier in 2021 aan te 
besteden gezien de gunstige rekening 2019, de verschuiving van tweemaal € 600.000 voor onderhoud 
wegen zonder kantsluiting en de € 200.000 voorzien in de meerjarenplanning (2024) voor de 
Weerterweg.
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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Toelichting Zitting van 25 juni 2020

1 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 28 mei 2020 - 
Goedkeuring

2 Coronacrisis - huurderving concessies - Goedkeuring

Alle organisaties, verenigingen, instellingen en alle andere rechtspersonen die infrastructuur in 
concessie hebben van het autonoom gemeentebedrijf Bocholt 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.


