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

do. 1 oktober 2020
toelichting & persnota
Door de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen zullen de raden
plaatsvinden in de grote zaal van GC ‘de Kroon’. Er is slechts plaats voor max. 20 personen: gelieve
uw zitje (één per aanvraag) vóór donderdag 1 oktober 12u00 te reserveren via info@bocholt.be.
REDACTIEADRES I Dienst Info & Onthaal (I&O) I Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt I Tel. 089 20 19 26 I info@bocholt.be

Wie zit waar in de raadzaal?
schepen
 Leo
Cardinaels
(N-VA)

schepen
Erik
Vanmierlo
(SAMEN)

schepen
Jos
Plessers
(Via)

Burgemeester
Stijn
Van Baelen
(Via)

algemeen
directeur
Eddie
Brebels

schepen
Marc
Vanherk
(Via)

schepen
Lieve
Theuwissen
(Via)

Toon Geusens

(Bocholt Beleeft)
Ann Bernaerts

Jos Vanmontfort

(Via)

(Nieuwe Unie)

Mathieu Damen

Luc Martens

(Via)

(Nieuwe Unie)

Guido Schonkeren

Sylvia Dries

(Via)

(Nieuwe Unie)

Friedo Steensels

Sara Vrolix

(Via)

(Nieuwe unie)

Jan Verjans

Tom Wertelaers

(Via)

(Nieuwe Unie)

Nicole Ketelbuters

Lieve Willems

Geertje Das

Bert Schelmans

Lode Van Mierlo

Mia Croonen

(SAMEN)

(SAMEN)

(N-VA)

(N-VA)

(N-VA)

(onafhankelijk)

Agenda

19u45:
Raad van bestuur AGB
20u00:
Gemeenteraad
Aansluitend: Raad voor Maatschappelijk Welzijn

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

Raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf
Dagorde

Zitting van 1 oktober 2020

1

2020_RBA_00015

Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van
25 juni 2020 - Goedkeuring

2

2020_RBA_00016

AGB – jaarrekening 2019 - besluit van goedkeuring Kennisneming

3

2020_RBA_00017

Opvolgingsrapportering situatie 30 juni 2020 - Kennisneming

Waarnemend secretaris
Rik Bloemen

Voorzitter
Jos Plessers
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Raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf
Toelichting

Zitting van 1 oktober 2020

1

Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 25 juni 2020 Goedkeuring

2

AGB – jaarrekening 2019 - besluit van goedkeuring - Kennisneming

De jaarrekening 2019 van AGB Bocholt werd in zitting van 28 mei 2020 door de raad van bestuur
vastgesteld. Na onderzoek verleent de waarnemend gouverneur - middels besluit getekend op 9 juli
2020 - goedkeuring aan deze jaarrekening.
Deze goedkeuring wordt ter kennis van de raad van bestuur gebracht.

3

Opvolgingsrapportering situatie 30 juni 2020 - Kennisneming

Minstens voor het einde van het 3de kwartaal wordt een opvolgingsrapportering over het 1ste
semester van het boekjaar voorgelegd. Dit rapport is niet zozeer gericht op de bewaking van de
kredieten dan wel op de uitvoering van de (prioritaire) acties.
Het betreft in casu de eerste voorlegging van dit nieuw type rapport.
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Gemeenteraad
Dagorde

Zitting van 1 oktober 2020

OPENBARE ZITTING
1

2020_GR_00101

Burgemeestersbesluit 27 augustus 2020 - politieverordening tot
extra maatregelen in het kader van de bestrijding van het Covid19 virus - Bekrachtiging

2

2020_GR_00102

Gemeenteraadscommissies - Wijziging samenstelling Kennisneming

3

2020_GR_00103

Algemeen directeur - vervanging bij tijdelijke afwezigheid Goedkeuring

4

2020_GR_00104

AGB – jaarrekening 2019 - besluit van goedkeuring Kennisneming

5

2020_GR_00105

Gemeente – jaarrekening 2019 - besluit van goedkeuring Kennisneming

6

2020_GR_00106

Visum 2019 - rapportering financieel directeur - Kennisneming

7

2020_GR_00107

Opvolgingsrapportering situatie 30 juni 2020 - Kennisneming

8

2020_GR_00108

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

9

2020_GR_00109

Goolderheideweg 19/B000 - verkoop KMO-unit - verzoek om
akkoord - Goedkeuring

10

2020_GR_00110

Ambachtstraat 5/E000 - verkoop KMO-unit - verzoek om akkoord
- Goedkeuring

11

2020_GR_00111

Vervoerregio Limburg - OV-plan 2021 advies - Goedkeuring

12

2020_GR_00112

Toegevoegd agendapunt op verzoek van raadsleden Dries,
Vanmontfort en Martens - Verbetering veiligheid Brogelerweg
gedeelte Kerkplein tot Eikendreef - Goedkeuring

Waarnemend algemeen
directeur
Rik Bloemen

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen
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Gemeenteraad
Toelichting

1

Zitting van 1 oktober 2020

Burgemeestersbesluit 27 augustus 2020 - politieverordening tot extra
maatregelen in het kader van de bestrijding van het Covid-19 virus Bekrachtiging

Omdat het burgemeestersbesluit van donderdag 27 augustus 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.

2

Gemeenteraadscommissies - Wijziging samenstelling - Kennisneming

Naar aanleiding van het ontslag van raadsleden Jaklien Goijens en Jos Claessens en het als
onafhankelijke zetelen van raadslid Mia Croonen moeten er wijzigingen doorgevoerd worden in de
samenstelling van de raadscommissies.

3

Algemeen directeur - vervanging bij tijdelijke afwezigheid - Goedkeuring

Artikel 166 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
gemeenteraad de vervanging van de algemeen en financieel directeur tijdens hun afwezigheid of
verhindering regelt. Gezien het feit dat de algemeen directeur sporadisch afwezig kan zijn, omwille
van ziekte of andere verplichtingen of als hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is,
als vermeld in artikel 27 van het decreet over het lokaal bestuur, is het aangewezen om in zijn
vervanging te voorzien.
Op 29 augustus 2019 werd al een vervangingsbesluit genomen. Begin oktober zal de (nieuwe)
algemeen beleidsmedewerker in dienst treden. Om ook haar in de mogelijkheid te stellen in de
tijdelijke vervanging van de algemeen directeur te voorzien moet een nieuw besluit opgemaakt
worden.

4

AGB – jaarrekening 2019 - besluit van goedkeuring - Kennisneming

De jaarrekening 2019 van AGB Bocholt werd in zitting van 28 mei 2020 door de raad van bestuur
vastgesteld. Na onderzoek verleent de waarnemend gouverneur middels besluit getekend op 9 juli
2020 goedkeuring aan deze jaarrekening.
Deze goedkeuring wordt ter kennis van de gemeenteraad gebracht.

5

Gemeente – jaarrekening 2019 - besluit van goedkeuring - Kennisneming

De jaarrekening 2019 van gemeente Bocholt werd in zitting van 25 juni 2020 door de gemeenteraad
vastgesteld. Na onderzoek verleent de gouverneur - middels besluit getekend op 3 september 2020 goedkeuring aan deze jaarrekening.
Deze goedkeuring wordt nu ter kennis van de gemeenteraad gebracht.
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6

Visum 2019 - rapportering financieel directeur - Kennisneming

Voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom zijn
onderworpen aan een voorafgaand visum van de financieel directeur, dit voordat enige verbintenis
kan worden aangegaan.
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder
de financieel directeur de controle uitoefent. Achteraf rapporteert de financieel directeur hierover aan
de gemeenteraad. In casu gaat het over de periode 2019.

7

Opvolgingsrapportering situatie 30 juni 2020 - Kennisneming

Minstens voor het einde van het 3de kwartaal wordt een opvolgingsrapportering over het 1ste
semester van het boekjaar voorgelegd. Dit rapport is niet zozeer gericht op de bewaking van de
kredieten dan wel op de uitvoering van de (prioritaire) acties.
Het betreft in casu de eerste voorlegging van dit nieuw type rapport.

8

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

Door de coronacrisis hebben de Bocholter speelpleinwerkingen geen activiteiten zoals eetavonden,
financiële acties, enz. kunnen organiseren. Deze brachten andere jaren de nodige gelden in kas om
hun werking te kunnen realiseren.
Omdat ze 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.

9

Goolderheideweg 19/B000 - 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 14, met als adres Goolderheideweg 19/B000 met autostaanplaatsen P1 en P5,
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 privé-eigenaar. De unit zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor de
opslag van decor- en goochelmateriaal.

10

Ambachtstraat 5/E000 - 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 1, met als adres Ambachtstraat 5/E000 met autostaanplaatsen P31 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.
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De nieuwe eigenaar betreft een vennootschap met als hoofdactiviteit 'elektriciteitswerken en opslag
van materialen'. De unit zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor de elektriciteitswerken en opslag van
materiaal.

11

Vervoerregio Limburg - OV-plan 2021 advies - Goedkeuring

Tijdens de Vervoerregioraad van 15 juni 2020 werd het Openbaar Vervoerplan 2021 (OV-plan 2021)
voorlopig voorwaardelijk vastgesteld. Met name het Vervoer op Maat zal in de komende
maanden verder worden uitgewerkt, o.a. op basis van een marktbevraging en de bijkomende
budgetten voor Vervoer op Maat die recent werden verdeeld over de Vervoerregio’s.
De procedure schrijft voor dat het plan ter kennisgeving aan de gemeenteraden wordt bezorgd en
dat er een adviesronde plaatsvindt. Het advies van de gemeenteraad of de gemeenteraadscommissie
moet uiterlijk op 1 oktober 2020 per e-mail bezorgd worden aan de Vervoerregioraad. Op de
Vervoerregioraad van 26 oktober 2020 zal het OV-plan 2021 voorgelegd worden voor de definitieve
goedkeuring.
De werkvergadering vindt plaats op woensdag 16 september 2020 om 19u30 in GC 'de Kroon'. Het
advies zal daarna aan het raadsbesluit toegevoegd worden.

12

Toegevoegd agendapunt op verzoek van raadsleden Dries, Vanmontfort en
Martens - Verbetering veiligheid Brogelerweg gedeelte Kerkplein tot Eikendreef
- Goedkeuring

Raadsleden Dries, Vanmontfort en Martens stellen een aantal oplossingen voor ter verbetering van de
veiligheid op de Brogelerweg - gedeelte Kerkplein tot Eikendreef.
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde

Zitting van 1 oktober 2020

OPENBARE ZITTING
1

2020_RMW_00016

OCMW – jaarrekening 2019 - besluit van goedkeuring Kennisneming

2

2020_RMW_00017

Opvolgingsrapportering situatie 30 juni 2020 - Kennisneming

3

2020_RMW_00018

Budgethouders OCMW - wijziging - Goedkeuring

4

2020_RMW_00019

Coronacrisis - consumptiebon ter ondersteuning van de
kwetsbare doelgroepen - reglement - Bekrachtiging

5

2020_RMW_00020

Participatie en Sociale activering 2020 - reglement - Goedkeuring

6

2020_RMW_00021

Participatie en Sociale Activering 2020 - aanwending federale
subsidies - goedkeuring

7

2020_RMW_00022

Welzijnsregio - algemene vergadering - Kennisneming

Waarnemend algemeen
directeur
Rik Bloemen

Voorzitter raad maatschappelijk
welzijn
Stijn Van Baelen
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting

1

Zitting van 1 oktober 2020

OCMW – jaarrekening 2019 - besluit van goedkeuring - Kennisneming

De jaarrekening 2019 van OCMW Bocholt werd in zitting van 25 juni 2020 door de raad voor
maatschappelijk welzijn vastgesteld. Na onderzoek verleent de gouverneur - middels besluit getekend
op 3 september 2020 - goedkeuring aan deze jaarrekening.
Deze goedkeuring wordt ter kennis van de raad voor maatschappelijk welzijn gebracht.

2

Opvolgingsrapportering situatie 30 juni 2020 - Kennisneming

Minstens voor het einde van het 3de kwartaal wordt een opvolgingsrapportering over het 1ste
semester van het boekjaar voorgelegd. Dit rapport is niet zozeer gericht op de bewaking van de
kredieten dan wel op de uitvoering van de (prioritaire) acties.
Het betreft in casu de eerste voorlegging van dit nieuw type rapport.

3

Budgethouders OCMW - wijziging - Goedkeuring

De aanstelling van de OCMW-budgethouders voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31
december 2025 moet vernieuwd worden door de aanwerving van een nieuw diensthoofd
buitenschoolse kinderopvang/huis van het kind.

4

Coronacrisis - consumptiebon ter ondersteuning van de kwetsbare
doelgroepen - reglement - Bekrachtiging

De Vlaamse Regering besliste op 10 juli van dit jaar om een subsidie toe te kennen ter ondersteuning
van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
Voor Bocholt bedraagt de maximum subsidie € 21.562,10 , aan te vragen bij het Agentschap
Binnenlands Bestuur voor 30 september 2020.
Er wordt voorgesteld om het bestaande systeem van de Bocholter geschenkbon te gebruiken met als
doel:
 de koopkracht te verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis inkomensverlies
lijden
 de lokale economie via een krachtige lokale impuls te versterken.
Deze waardebon ten bedrage van € 30,00 voor een kind en € 50,00 voor een volwassene wordt
toegekend via het OCMW na een individuele aanvraag en na aftoetsing van het voldoen aan de
voorwaarden. Personen die zich via armoedevereniging Poutrel aanmelden, worden in contact
gebracht met een maatschappelijk werker van het OCMW die de situatie verder onderzoekt.

5

Participatie en Sociale activering 2020 - reglement - Goedkeuring
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Jaarlijks wordt vanuit de POD Maatschappelijke Integratie een toelage ter beschikking gesteld van de
OCMW's voor de financiering van initiatieven ter bevordering van de participatie en sociale activering
van OCMW-gebruikers. Binnen het algemene kader van het doel van de maatregel zijn er drie
hoofdlijnen uitgezet:
 bevorderen van maatschappelijke participatie;
 organiseren van collectieve modules;
 bestrijden van kinderarmoede.
Het OCMW stelt een intern reglement vast waarin bepaald wordt aan welke voorwaarden de
doelgroep moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst.

6

Participatie en Sociale Activering 2020 - aanwending federale subsidies goedkeuring

Jaarlijks wordt vanuit de POD Maatschappelijke Integratie een toelage ter beschikking gesteld van de
OCMW's voor de financiering van initiatieven ter bevordering van de participatie en sociale activering
van OCMW-gebruikers. Binnen het algemene kader van het doel van de maatregel zijn er drie
hoofdlijnen uitgezet:
 bevorderen van maatschappelijke participatie;
 organiseren van collectieve modules;
 bestrijden van kinderarmoede.
Het is aan het OCMW om de ontvangen toelage te besteden volgens het vooropgestelde reglement,
goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De POD Maatschappelijke Integratie voert
bij de OCMW's budgettaire en inhoudelijke controles uit op deze dossiers.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn moet besluiten om in 2020 gebruik te maken van de toelage
participatie en sociale activering.
7

Welzijnsregio - algemene vergadering - Kennisneming

Kennisgeving van de algemene vergadering van de Welzijnsregio Noord-Limburg op 29 september
2020.
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