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

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Jos Plessers, Schepen; de heer Erik
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Leo Cardinaels, Schepen; de
heer Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid;
de heer Mathieu Damen, Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid;
de heer Toon Geusens, Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens,
Raadslid; de heer Bert Schelmans, Raadslid; de heer Guido Schonkeren, Raadslid; de heer Friedo
Steensels, Raadslid; de heer Lode Van Mierlo, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; de heer
Jan Verjans, Raadslid; mevrouw Sara Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer
Tom Wertelaers; de heer Rik Bloemen, waarnemend algemeen directeur

Afwezig:
de heer Jos Claessens, Raadslid; mevrouw Jaklien Goijens, Raadslid; de heer Eddie Brebels,
Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De coronacrisis heeft onze Bocholter gemeenschap danig in de greep.
Heel wat maatregelen werden van overheidswege genomen om de verspreiding van het COVID-19
virus tegen te gaan :
 Families, gezinnen en alleenstaanden waren verplicht ‘afstand’ te bewaren, mondmaskers te
dragen, de sociale contacten te beperken.
 Scholen gingen dicht en er moest ingezet worden op tele-onderwijs.
 Ons gemeenschapsleven, handel en wandel, verenigingen, buurten werden genoodzaakt om
werking en/of initiatieven ‘on hold’ te plaatsen.
Deze maatregelen vergden van elkeen heel wat inspanningen.

Argumentatie
De scholen werden eveneens hard getroffen door de coronacrisis. Ze waren verplicht om de wijze van
onderwijs te verstrekken aan te passen omwille van het feit dat vele 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?

1/4

 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.
Juridische grond
De gemeenteraad van 28 mei 2020 keurde een pakket steunmaatregelen ten bedrage van €
400.00,00 goed.
Eén van de punten van de motie was:
 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;
Hierbij baseert het bestuur zich op de volgende artikels uit het decreet lokaal bestuur :
Artikel 40 §1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad
onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen over de volheid van bevoegdheid
beschikt ten aanzien van de aangelegenheden vermeld in artikel 2 van het decreet. Artikel 2 van het
decreet over het lokaal bestuur bepaalt o.a.:
 dat gemeenten en OCMW's beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het
welzijn van de burgers en een burgernabije democratische, transparante en doelmatige
uitoefening van hun bevoegdheden te verzekeren;
 hierbij de inwoners zoveel mogelijk te betrekken;
 bevoegd zijn om (overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet) voor de aangelegenheden van
gemeentelijk belang en voor de verwezenlijking daarvan alle initiatieven te kunnen nemen die
bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied;
Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
gemeenteraad bevoegd is om gemeentelijke reglementen vast te stellen. Dit wordt nog eens
bevestigd in artikel 41 tweede lid 2° van hetzelfde decreet. Tenslotte bepaalt ook artikel 41 tweede lid
23° dat de gemeenteraad bevoegd is om subsidiereglementen vast te stellen.
Het reglement zal bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website conform artikel 287 van het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Administratieve afhandeling
Dit besluit zal overgemaakt worden aan:
 financiële dienst
 jeugddienst
 de Bocholter onderwijsinstellingen
Het reglement zal bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website conform artikel 287 van het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
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Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het reglement inzake ' de toekenning van een subsidie aan Bocholter onderwijsinstellingen in het
kader van de coronacrisis' zoals opgenomen in dit besluit, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het college wordt belast met de praktische uitvoering van dit besluit.

Bijlagen
1. reglement toekenning subsidie aan Bocholter onderwijsinstellingen.docx

Reglement inzake ‘ toekenning van een subsidie aan Bocholter onderwijsinstellingen in
het kader van de coronacrisis’.

Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur van Bocholt ter ondersteuning van de
Bocholter onderwijsinstellingen een subsidie van €5 per leerling.
Dit reglement regelt de toekenning van de subsidie en bijhorende modaliteiten en voorwaarden.
Artikel 2
Aan alle onderwijsinstelling die gevestigd zijn op Bocholter grondgebied wordt een subsidie verleend
van €5 per officieel ingeschreven leerling.
Artikel 3
Het aantal leerlingen per onderwijsinstelling wordt gebaseerd op de eerste officiële cijfers i.v.m. de
ingeschreven leerlingen in 2020.
Artikel 4
Elke onderwijsinstelling kan de subsidie aanvragen door het officiële document met het aantal
ingeschreven leerlingen van 2020 over te maken aan de jeugddienst van de gemeente Bocholt.
Het gemeentebestuur zal op basis van dit formulier de subsidie berekenen en uitkeren aan de
onderwijsinstelling.
Artikel 5
In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van
burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.
Artikel 6
Dit reglement eindigt op 31 december 2020.
Artikel 7
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen
Waarnemend algemeen directeur
Rik Bloemen
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