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Raad van Bestuur AGB Bocholt |

do. 27 augustus 2020
toelichting & persnota

Door de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen zullen de raden 
plaatsvinden in de grote zaal van GC ‘de Kroon’.  Het is jammer genoeg niet mogelijk om dat veilig 
mét publiek te organiseren. Daarom vinden de raden voorlopig 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: Toelichting Inloophuis
20u00: Gemeenteraad 



1/2

Gemeenteraad
Dagorde Zitting van 27 augustus 2020

1 2020_GR_00084 Ontslag mevrouw Jaklien Goijens als gemeenteraadslid - 
Kennisneming

2 2020_GR_00085 Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling  opvolger tot 
gemeenteraadslid en eedaflegging - Goedkeuring

3 2020_GR_00086 ABB brief - Klacht van een raadslid tegen de behandeling van de 
leden van de fractie Nieuwe Unie - Kennisneming

4 2020_GR_00087 Burgemeestersbesluit 30 juli 2020 - politieverordening tot extra 
maatregelen in het kader van de bestrijding van het Covid-19 
virus - Bekrachtiging

5 2020_GR_00088 Elektrictiteitskasten - retributiereglement - Goedkeuring

6 2020_GR_00089 Coronacrisis - Bocholter onderwijsinstellingen - 
subsidiereglement van € 5 per leerling - Goedkeuring

7 2020_GR_00090 Coronacrisis - reglement impulssubsidie  - Goedkeuring

8 2020_GR_00091 Coronacrisis - Parochiehuis vzw – toekenning nominatieve 
exploitatietoelage - Goedkeuring

9 2020_GR_00092 Coronacrisis - handbalclub Achilles Bocholt - toegestane 
renteloze lening - Goedkeuring

10 2020_GR_00093 Coronacrisis - vzw KLJ Kaulille  - toegestane renteloze lening - 
Goedkeuring

11 2020_GR_00094 Verkaveling RUP Reppel- openbare verkoop bouwloten - 
Goedkeuring

12 2020_GR_00095 Hulststraat - adreswijziging   - principiële goedkeuring

13 2020_GR_00096 Kunstacademie Noord-Limburg - eindejaarsstukken 2019 - 
Goedkeuring

Waarnemend algemeen 
directeur
Rik Bloemen

Burgemeester
Stijn Van Baelen
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Gemeenteraad
Toelichting Zitting van 27 augustus 2020

1 Ontslag mevrouw Jaklien Goijens als gemeenteraadslid - Kennisneming

Mevrouw Jaklien Goijens (Via) bood per schrijven van 26 juni 2020 gericht aan Stijn Van Baelen, 
voorzitter van de gemeenteraad, haar ontslag als gemeenteraadslid aan.

De gemeenteraad neemt kennis van dit ontslag.

2 Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling  opvolger tot gemeenteraadslid en 
eedaflegging - Goedkeuring

Na het ontslag van mevrouw Jaklien Goijens als raadslid kan er uit de Via-fractie een opvolger 
geïnstalleerd worden.

Eerste opvolger op de Via-lijst, mevrouw Ann Bernaerts, werd als gevolg van de verzaking van 
mevrouw Ria Voortmans reeds op 2 januari 2019 als gemeenteraadslid geïnstalleerd.

De heer Guido Schonkeren is de eerstvolgende opvolger op de Via-lijst  en zal opgeroepen worden om 
de eed af te leggen na onderzoek van zijn geloofsbrieven.

3 ABB brief - Klacht van een raadslid tegen de behandeling van de leden van de 
fractie Nieuwe Unie - Kennisneming

De gemeenteraad neemt kennis van de klacht van een raadslid tegen de behandeling van de leden 
van de fractie Nieuwe Unie en van het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

4 Burgemeestersbesluit 30 juli 2020 - politieverordening tot extra maatregelen in 
het kader van de bestrijding van het Covid-19 virus - Bekrachtiging

Omdat het burgemeestersbesluit van donderdag 30 juli 2020 houdende 'politieverordening tot extra 
maatregelen in het kader van de bestrijding van het Covid-19 virus' 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.  

5 Elektrictiteitskasten - retributiereglement - Goedkeuring

Met ingang van 1 september 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 
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evenement. Kermisattracties richten hun aanvraag tot de gemeentelijke 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 € 25,00 en € 0,25 per verbruikte kWh boven de 50kWh. 

De gebruiker betaalt voor de aansluiting op de elektriciteitskast zonder teller aan de gemeente een 
forfaitair bedrag van € 25,00 voor de eerste dag en € 12,50 per extra dag met verbruik.

Kermissen betalen een forfaitair bedrag van € 25,00 voor een monofasige aansluiting (230 Volt) en 
een forfaitair bedrag van € 35,00 voor een driefasige aansluiting (380 Volt).

6 Coronacrisis - Bocholter onderwijsinstellingen - subsidiereglement van € 5 per 
leerling - Goedkeuring

De scholen werden eveneens hard getroffen door de coronacrisis. Ze waren verplicht om hun wijze 
van onderwijs aan te passen omdat veel leerlingen volledig of gedeeltelijk thuis onderwijs moesten 
krijgen. Ook in de scholen zelf moesten diverse maatregelen genomen worden om onderwijs nog 
mogelijk te maken. Het nieuwe schooljaar houdt voor de onderwijsinstellingen weer heel wat 
uitdagingen in:

 moet er opnieuw ingezet worden op tele-onderwijs?
 op welke manier kan er in de scholen veilig onderwijs gegeven worden?
 hoe kunnen zwakkere kinderen extra aandacht krijgen?

Daarbij verwacht men dat naargelang de evolutie van de crisis er gedurende het schooljaar 
verschillende regimes opgelegd zullen worden, wat telkens aangepaste maatregelen zal vereisen.

Op deze manier stijgen de onkosten voor de scholen ook sterk om toch op een goede en gerichte 
wijze aan elke leerling onderwijs te verstrekken.

In die zin wil het gemeentebestuur de scholen een steun geven van € 5,00 per leerling.

7 Coronacrisis - reglement impulssubsidie  - Goedkeuring

Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds op voor de cultuur-, 
jeugd- en mediasector. Het noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die de financiële schade 
in de drie sectoren gedeeltelijk moet compenseren. Steden en gemeenten krijgen 87 miljoen euro die 
ze kunnen besteden aan sport-, cultuur- en jeugdbeleid. Gemeente Bocholt kan rekenen op € 
153.785,82 uit het noodfonds.

Om een gedeelte van deze middelen op een billijke manier in het werkveld te krijgen, hebben de 
vrijetijdsdiensten in overleg met de beleidsploeg een subsidiereglement opgesteld. Dit reglement, 
Impulssubsidie COVID-19 virus, heeft als doel om vrijetijdsverenigingen een extra impuls te geven in 
de heropstart van hun werking tijdens en na de coronacrisis.

8 Coronacrisis - Parochiehuis vzw – toekenning nominatieve exploitatietoelage - 
Goedkeuring

Sinds de uitbraak van de coronacrisis loopt Parochiehuis vzw heel wat inkomsten mis waardoor een 
exploitatietekort ontstaat. In lijn met de eerder door de gemeenteraad goedgekeurde motie om 
verenigingen die te lijden hebben door de coronacrisis te ondersteunen, wordt aan Parochiehuis vzw 
een nominatieve toelage van € 10.000,00 toegekend.
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9 Coronacrisis - handbalclub Achilles Bocholt - toegestane renteloze lening - 
Goedkeuring

De gemeenteraad van 28 mei 2020 keurde een motie goed houdende een pakket steunmaatregelen 
voor de Bocholter bevolking en de Bocholter verenigingen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen 
verenigingen een renteloze lening bekomen. 

Ten gevolge van dit besluit wordt voorgesteld aan vzw handbalclub Achilles Bocholt een renteloze 
lening van € 80.000,00 toe te kennen omdat zij inkomsten ingevolge Covid-19 niet konden realiseren. 
Deze inkomsten zijn essentieel voor de verdere werking van de club.

De lening is terugbetaalbaar op 8 jaar.  

10 Coronacrisis - vzw KLJ Kaulille  - toegestane renteloze lening - Goedkeuring

De gemeenteraad van 28 mei 2020 keurde een motie goed houdende een pakket steunmaatregelen 
voor de Bocholter bevolking en de Bocholter verenigingen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen 
verenigingen een renteloze lening bekomen. 

Ten gevolge van dit besluit wordt voorgesteld aan vzw KLJ Kaulille een renteloze lening van € 
10.000,00 toe te kennen voor de afwerking van hun KLJ-lokaal omdat de inkomsten die begroot 
waren, in het kader van COVID 19, niet gehaald zijn. 

De lening is terugbetaalbaar op 8 jaar.  

11 Verkaveling RUP Reppel- openbare verkoop bouwloten - Goedkeuring

De gemeenteraad geeft haar goedkeuring om een openbare verkoop voor 13 loten bouwgrond te 
organiseren, gelegen in het gebied van de nieuwe verkaveling tussen de Reppelerweg en de 
Bergerheidestraat, met een totale oppervlakte van 43a 74ca en met een totale schattingsprijs van € 
620.210,00 

12 Hulststraat - adreswijziging   - principiële goedkeuring

Op vraag van de eigenaar/ bewoner wordt het adres gewijzigd. De woning is gebouwd zoals ze in 
1979 werd vergund, met de voor- en achterdeur gelegen langs de Beukenstraat en niet langs de 
Hulststraat.

Het adres zal dan ook gewijzigd worden van Hulststraat naar Beukenstraat. Het nieuwe huisnummer is 
een onbestaand huisnummer.

13 Kunstacademie Noord-Limburg - eindejaarsstukken 2019 - Goedkeuring

Voor de organisatie van het naschools kunstonderwijs in Noord-Limburg werd op 10 oktober 2003 de 
interlokale vereniging Noord-Limburgs kunstonderwijs opgericht. Vanuit deze interlokale vereniging 
wordt de gemeentelijke aansturing en financiering van de vzw Noord-Limburgs Instituut voor 
Kunstonderwijs, met hoofdzetel in Neerpelt en afdelingen in alle aangesloten gemeenten, 
gerealiseerd. De aangesloten gemeenten financieren de interlokale vereniging die op haar beurt 
tussenkomt in de financiële tekorten van de vzw en ook bijdraagt in de investeringen.

Het beheerscomité van de interlokale vereniging Kunstacademie Noord-Limburg heeft haar balans 
vastgesteld en deze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de respectievelijke gemeenteraden.
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Daarnaast neemt de gemeenteraad kennis van de eindejaarsstukken en het resultaat 2019 volgens de 
kasboekhouding van het Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs vzw zelf.


