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

do. 12 november 2020
toelichting & persnota

Door de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen zullen de raden 
digitaal  georganiseerd worden via het online platform Teams.
Er zal ook een live-streaming zijn voor het publiek.  Het kanaal hiervoor zal zo spoedig  mogelijk 
bekend gemaakt worden. 
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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

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

Bert Schelmans | 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

Erik Vanmierlo |  schepen
Bevoegdheden: openbare werken | patrimonium | groendienst | mobiliteit | technische dienst | nutsvoorzieningen  | milieu | 
waters en bosbouw | natuur 

Agenda
19u45: Raad van bestuur AGB
20u00: Gemeenteraad
Aansluitend: Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Dagorde Zitting van 12 november 2020

1 2020_RBA_00020 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 
1 oktober 2020 - Goedkeuring

2 2020_RBA_00022 KMO-zone Zuid-Willemsvaart: aangepast uitgifteplan gronden - 
Goedkeuring

Waarnemend secretaris
Rik Bloemen

Voorzitter
Jos Plessers
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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Toelichting Zitting van 12 november 2020

1 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 1 oktober 
2020 - Goedkeuring

2 KMO-zone Zuid-Willemsvaart: aangepast uitgifteplan gronden - Goedkeuring

Het 'Uitgifteplan gronden KMO-zone Zuid-Willemsvaart Bocholt' dat werd goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur op 30 januari 2020 moet heel beperkt aangevuld worden om zo de leesbaarheid en 
duidelijkheid ervan te verbeteren.

De raad van bestuur keurt dit aangepaste 'Uitgifteplan gronden KMO-zone Zuid-Willemsvaart Bocholt' 
goed zodat de verkoop van de uitgeruste gronden in het gebied kan verder gaan. 
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Gemeenteraad
Dagorde Zitting van 12 november 2020

OPENBARE ZITTING
1 2020_GR_00134 Verslaggeving gemeenteraad: vervanging zittingsverslag door 

audiovisuele opnames - Goedkeuring

2 2020_GR_00120 Schepenmandaat: invulling - Goedkeuring

3 2020_GR_00119 Schepenmandaat: aanduiding en eedaflegging - Vaststelling

4 2020_GR_00121 Gemeenteraadslid: onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en 
eedaflegging - Vaststelling

5 2020_GR_00135 Burgemeestersbesluit 29 oktober 2020 - politieverordening tot 
extra maatregelen in het kader van de bestrijding van het Covid-
19 virus - Bekrachtiging

6 2020_GR_00136 Burgemeestersbesluit 29 oktober 2020 - afgelasting van de 
raden van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging

7 2020_GR_00125 AGB Bocholt: toekenning nominatieve exploitatietoelage  - 
Goedkeuring

8 2020_GR_00126 Nominatieve subsidies 2020: geactualiseerde lijst  - Goedkeuring

9 2020_GR_00137 Hulpverleningszone Noord-Limburg – gemeentelijke dotatie  - 
Goedkeuring

10 2020_GR_00138 Politiezone CARMA – gemeentelijke dotatie 2021 - Goedkeuring

11 2020_GR_00139 Kerkfabriek Reppel – borgstelling - Goedkeuring

12 2020_GR_00127 Coronacrisis - Euro Sport Boys Bocholt: toegestane renteloze 
lening - Goedkeuring

13 2020_GR_00128 Herstelling koepel bibliotheek: principe, lastvoorwaarden en 
gunningswijze studieopdracht - Goedkeuring

14 2020_GR_00129 Aanleg fietspaden en riolering N73: lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

15 2020_GR_00130 Projectzone Damburg: ontwerpakte gratis grondafstand - 
Goedkeuring

16 2020_GR_00140 Oude kinderopvang: gratis grondoverdracht en samenvoeging 
van loten 1 en 2 - Goedkeuring

17 2020_GR_00131 Goolderheideweg 15: verzoek voor akkoord verkoop woning en 
magazijn met aanhorigheden op en met grond - Goedkeuring

18 2020_GR_00118 Kerkfabrieken Bocholt: budgetten 2021 - Kennisneming

19 2020_GR_00141 Limburg.net: agenda A.V., in te nemen standpunten en 
vaststelling mandaat - Goedkeuring

20 2020_GR_00142 Fluvius Limburg: Agenda A.V., statutenwijziging, wijziging van 
voorwerp (doel) en vaststelling mandaat - Goedkeuring

21 2020_GR_00143 Fluvius OV: Agenda A.V. - statutenwijziging en vaststelling 
mandaat - Goedkeuring
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22 2020_GR_00144 Welzijnsregio Noord-Limburg en DISV Regio Noord-Limburg: 
oproeping algemene vergaderingen op 8 december 2020 - 
Kennisneming

23 2020_GR_00132 RUP Zandcluster Kaulille: voorlopige vaststelling - Goedkeuring

24 2020_GR_00133 Toegevoegd agendapunt op verzoek van raadsleden Dries, 
Vanmontfort en Martens - Winterterrassen op openbaar domein - 
Goedkeuring

Waarnemend algemeen 
directeur
Rik Bloemen

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen
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Gemeenteraad
Toelichting Zitting van 12 november 2020

1 Verslaggeving gemeenteraad: vervanging zittingsverslag door audiovisuele 
opnames - Goedkeuring

De gemeenteraad  beslist om over te schakelen van de schriftelijke naar de audiovisuele methode 
voor de opmaak van het zittingsverslag.

2 Schepenmandaat: invulling - Goedkeuring

Naar aanleiding van het overlijden van schepen Leo Cardinaels op 20 september 2020 is een 
schepenmandaat opengevallen.  

De gemeenteraad moet nu beslissen of het schepenmandaat opnieuw ingevuld wordt.   

3 Schepenmandaat: aanduiding en eedaflegging - Vaststelling

Naar aanleiding van het overlijden van schepen Leo Cardinaels op 20 september 2020 is een 
schepenmandaat opengevallen.   

Als de gemeenteraad beslist om het schepenmandaat opnieuw in te vullen, moet binnen de twee 
maanden na het openvallen van het schepenmandaat een nieuwe schepen verkozen worden 
overeenkomstig art. 49 van het decreet over het lokaal bestuur, vermits de gezamenlijke akte van 
voordracht (installatievergadering 2 januari 2019) geen opvolgers vermeldt voor de resterende 
duurtijd van het mandaat van voormalig schepen Cardinaels.

 Er werd één akte van voordracht van kandidaat-schepen ingediend op naam van Hubert Schelmans.

4 Gemeenteraadslid: onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging - 
Vaststelling

Na het overlijden van de heer Leo Cardinaels kan er uit de N-VA-fractie een opvolger geïnstalleerd 
worden.

Opvolgers, de heren Peter Bloemen, Michel Boonen en Vincent Bloemen, hebben middels schrijven 
van 16 oktober 2020 laten weten dat zij verzaken aan het mandaat als gemeenteraadslid. 

Mevrouw Ann Vande Weyer is de eerstvolgende opvolger op de N-VA-lijst en zal opgeroepen worden 
om de eed af te leggen na onderzoek van haar geloofsbrieven.

5 Burgemeestersbesluit 29 oktober 2020 - politieverordening tot extra 
maatregelen in het kader van de bestrijding van het Covid-19 virus - 
Bekrachtiging

Omdat het burgemeestersbesluit van donderdag 29 oktober 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.  
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6 Burgemeestersbesluit 29 oktober 2020 - afgelasting van de raden van 29 
oktober 2020 - Bekrachtiging

Omdat het burgemeestersbesluit van donderdag 29 oktober 2020 houdende 'Afgelasting van de raden 
van 29 oktober 2020' gebaseerd is op art 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet en in die zin een 
besluit is die dat de burgemeester zelf wordt uitgevaardigd, moet deze door de eerstvolgende 
gemeenteraad bekrachtigd worden.  

7 AGB Bocholt: toekenning nominatieve exploitatietoelage  - Goedkeuring

AGB’s die, zoals in Bocholt, vrijetijdsinfrastructuur exploiteren, moesten verplicht de deuren sluiten. 
Omdat er gedurende de periode van verplichte sluiting geen omzet was, was er ook geen prijssubsidie 
terwijl de vaste kosten gewoon verder liepen. 

Ook na het hernemen van de activiteiten zal de omzet (en dus ook de prijssubsidie) wellicht niet het 
niveau halen dat nodig is om winst te genereren of zelfs de verliezen als gevolg van de sluiting te 
neutraliseren. Daardoor wordt het bijzonder moeilijk om het beoogde winstoogmerk van een AGB in 
de praktijk te realiseren. Door deze verliezen zou het zelfs zeer moeilijk zijn in de komende jaren een 
winstuitkering te realiseren wegens gecumuleerde verliezen uit het 'vorig boekjaar'. Hierdoor zou het 
AGB riskeren het recht op BTW-aftrek te verliezen. 

In het geval het AGB in 2020 verliezen lijdt als gevolg van de COVID-19-crisis worden deze best 
weggewerkt. Dat kan door een uitzonderlijke ‘gewone’ werkingssubsidie. Mede op basis van de 
inschatting van de diensthoofden 'sport' en 'cultuur', werd de door de gemeente te verstrekken 
exploitatietoelage (werkingstoelage) vastgesteld op € 191.199,52.

8 Nominatieve subsidies 2020: geactualiseerde lijst  - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de geactualiseerde lijst van nominatieve subsidies voor 2020 goed en belast 
het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering er van.

9 Hulpverleningszone Noord-Limburg – gemeentelijke dotatie  - Goedkeuring

In het eerste jaar van de legislatuur maakte de hulpverleningszone een meerjarenplan, in casu voor 
de periode 2020-2025. Op basis van geactualiseerde gegevens, werden de dotaties voor de periode 
2021-2025 aangepast. 

Jaarlijks moet de gemeenteraad de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone expliciet 
goedkeuren. Voor Bocholt zijn de concrete bedragen:

In € 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie 462.520 491.798 522.928 569.916 589.611
Investering 150.637 268.328 255.066 122.298 84.936

 

10 Politiezone CARMA – gemeentelijke dotatie 2021 - Goedkeuring

In het eerste jaar van de legislatuur maakt de politiezone CARMA een meerjarenplan, in casu voor de 
periode 2020-2025. Jaarlijks moet de gemeenteraad de gemeentelijke dotatie aan de politiezone 
expliciet goedkeuren. Voor Bocholt zijn de concrete bedragen:
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In € 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie 720.171 756.180 771.304 794.443 818.276 842.824

 

De dotatie aan de politiezone zal voor 2021 bijgevolg € 756.180,00 bedragen.

11 Kerkfabriek Reppel – borgstelling - Goedkeuring

Voor de financiering van restauratiewerken aan de kerk wenst kerkfabriek St. Willibrordus Reppel, in 
afwachting van de ontvangst van toelagen van de overheid, een kredietlijn van € 1.500.000,00 op 2 
jaar aan te gaan. De opname binnen deze lijn zal gebeuren middels vaste termijnkredieten. Na 
marktraadpleging blijkt Belfius Bank nv de meest gunstige voorwaarden te bieden. De gemeente dient 
zich borg te stellen voor dit krediet.

12 Coronacrisis - Euro Sport Boys 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 Euro Sport Boys Bocholt een renteloze lening 
van € 2.000,00 toe te kennen voor de  aankoop van een container.

Uiterlijk 31 december 2021 dient de lening eenmalig terugbetaald te worden. 

13 Herstelling koepel bibliotheek: principe, lastvoorwaarden en gunningswijze 
studieopdracht - Goedkeuring

Bibliotheek 'de Priool' in Bocholt is toe aan vernieuwing. Uit een studieonderzoek blijkt dat vooral de 
koepel mankementen vertoont. Het is aangeraden de koepel te herstellen of zelfs geheel te 
vernieuwen zonder het uitzicht, zowel extern als intern, te veranderen gezien het geregistreerde 
karakter van het gebouw. 

De opdracht omvat de opmaak van ontwerp- en uitvoeringsplannen inclusief de opvolging van de 
werken en is allesomvattend, d.w.z. inclusief studies technieken (akoestiek, klimaatbeheersing,... ), en 
stabiliteit (indien noodzakelijk),  EPB-verslaggeving (indien noodzakelijk), indienen 
omgevingsvergunning, onderzoek tot mogelijke subsidies inclusief aanvragen en afrekenen, ... Voor 
deze studies geldt geen aparte prijs, ze zijn inbegrepen in het ereloonpercentage.

 In het meerjarenplan voor 2020 is voor de studieopdracht slechts € 10.000,00 voorzien. Voor de 
werken zelf is geen budget voorzien in de meerjarenplanning. Een ruwe schatting van de werken 
bedraagt € 300.000,00. Voor de studieopdracht wordt 10 % van de werken geraamd, zijnde € 
30.000,00. 

Daarom is het noodzakelijk om de gemeenteraad te verzoeken deze werken aan de koepel van de 
bibliotheek principieel goed te keuren en om de studieopdracht te mogen opstarten. 

14 Aanleg fietspaden en riolering N73: lastvoorwaarden en gunningswijze - 
Goedkeuring
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In december 2009 is module 13 afgesloten voor het aanleggen van fietspaden langs de N73, de weg 
van Peer via Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen) naar Bree, die ter hoogte van de halte in Reppel op 
het grondgebied van Bocholt  ligt (Grote Baan). De fietspaden zullen vanuit Peer over Meeuwen-
Gruitrode en Bocholt aansluiten op de nieuw aangelegde fietspaden in Bree.

Aangezien Oudsbergen het grootste aandeel in dit dossier heeft, treden zij op als bouwheer en zijn zij 
samen met Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) trekker van dit dossier.

Tijdens de aanbesteding van 2017/2018 met het goedgekeurde lastenboek (GR 26/10/2017) zijn de 
regels van het grondverzet veranderd.

Ten gevolge van een recentelijk beschrijvend bodemonderzoek werden de voorwaarden van de 
leeflaag voor een bepaalde zone gewijzigd.  Dit verschil zit voornamelijk in het deel van de module 13. 
In de actualisatie wordt geëist dat er 30 cm teelaarde/grond moet afgegraven worden voor KWZ 4. De 
nieuwe teelaarde dient volledig aangevoerd te worden. De bestaande afdekking kan niet hergebruikt 
worden gezien de verontreiniging. 

In de vorige aanbesteding kon men nog een deel van de afgegraven teelaarde hergebruiken (20 cm 
van de 30 cm). In de nieuwe aanbesteding moet men 30 cm nieuw aanleveren en dus ook 30 cm 
volledig afvoeren. Er zal dus meer code 929 afgevoerd worden dan vroeger nodig was, wat dus de 
meerprijs verklaart. Omwille van deze reden heeft AWV de gunningsprocedure stopgezet.

Onlangs is het nieuwe definitieve lastenboek afgeleverd dat nu op elke gemeenteraad goedgekeurd 
moet worden. De meerprijs die hieruit voortvloeit voor de werken op het grondgebied van Bocholt valt 
volledig onder de module 13. De gemeente Bocholt dient dit wel te pre-financieren zodat hiervoor een 
aanpassing van de kredieten in de meerjarenplanning nodig zal zijn. Het krediet voor het gedeelte 
Bocholt was voorzien in het meerjarenplan voor 2020 en 2021.

De totale kostprijs van het project bedraagt € 5.768.360,80 excl. btw of € 6.660.440,83 incl. btw. 
Hiervan is een gedeelte ten laste van Fluvius en de Afdeling Wegen en Verkeer. Verder betalen de 
betrokken gemeenten elk hun eigen deel gebaseerd op de kosten die op hun grondgebied gemaakt 
worden. Zo is € 1.535.080,50 excl. btw of  € 1.857.447,40 incl. btw ten laste van Bocholt.

Van het gedeelte ten laste van Bocholt is € 1.522.580,50 excl. btw subsidieerbaar via de module 13 
waardoor het werkelijk aandeel van Bocholt € 12.500,00 excl. btw of € 15.125,00 incl. btw bedraagt.

15 Projectzone Damburg: ontwerpakte gratis grondafstand - Goedkeuring

De CVBA Landwaarts wenst het beheer en onderhoud van de infrastructuur ten behoeve van de 
sociale woningen van de projectzone Damburg 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 1ha 82a 
55ca. 

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

16 Oude kinderopvang: gratis grondoverdracht en samenvoeging van loten 1 en 2 
- Goedkeuring

Op 20 augustus 2020 werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het slopen van de 
oude kinderopvang in de Kapelstraat en voor de bouw van 5 nieuwe appartementen met 
parkeerkelder op het vrijgekomen perceel, kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie C nrs. 484V4 en 
484W4.
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Na het afleveren van de omgevingsvergunning zal de huidige site verkocht worden, samen met de 
omgevingsvergunning.

De oude kinderopvang maakt momenteel deel uit van het perceel kadastraal gekend 1ste afdeling 
sectie C nr. 484V4. Dit perceel omvat ook de bibliotheek en parking. 

Het deel tuinzone, zoals aangegeven in de aanvraag tot omgevingsvergunning maakt deel uit van het 
perceel kadastraal gekend 1ste afdeling sectie C nr. 484W4.

Op 11 juni 2020 werd de splitsingsaanvraag voor deze percelen door het college van burgemeester en 
schepenen goedgekeurd.

Volgens het verdelingsplan met referentie 7200-10552 en opgemaakt door landmeter-expert Mathieu 
Rutten, zal lot 1 afgesplitst worden van perceel 1/C/484V. Lot 2 zal worden afgesplitst van perceel 
1/C/484W. Loten 1 en 2 zullen worden samengevoegd om zo als 1 geheel verkocht te worden en te 
voldoen aan de voorschriften van het BPA Dorpskom.

Het deel wat niet benoemd werd op het verdelingsplan en aangeduid staat op het inplantingsplan als 
over te dragen naar het openbaar domein van de gemeente Bocholt en met oppervlakte 1a21ca moet 
deel uitmaken van perceel 1/C/484W en dus gelegen in semipubliek park volgens het BPA Dorpskom. 
Er zal dus geen inlijving gebeuren naar het openbaar domein zoals verkeerdelijk aangegeven op het 
inplantingsplan.

Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de gratis grondoverdracht en samenvoeging van loten 1 
en 2 goed te keuren.

17 Goolderheideweg 15: verzoek voor akkoord verkoop woning en magazijn met 
aanhorigheden op en met grond - Goedkeuring

Notariskantoor Hilde Engels vraagt het akkoord van de gemeenteraad voor de verkoop van een 
magazijn met woning en aanhorigheden op en met grond gelegen op het perceel Goolderheideweg 15 
in het kader van de bijzondere voorwaarden dewelke zijn opgenomen in de verkoopsakte van 2 
augustus 1995 tussen de gemeente Bocholt en de aankoper. 

18 Kerkfabrieken Bocholt: budgetten 2021 - Kennisneming

Het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 mei 
2004, dat meermaals werd gewijzigd, legt voor de besturen van de eredienst een verplichting op om 
jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar 
vast te stellen. 

De budgetten voor het jaar 2021 van de vier Bocholter kerkfabrieken werden gecoördineerd en 
gelijktijdig ingediend door het centrale kerkbestuur op 15 oktober 2020.

Vermits de gemeentelijke toelage in het jaarlijkse budget van de kerkfabrieken binnen de grenzen 
blijft van het bedrag dat opgenomen is in het goedgekeurde meerjarenplan, moet de gemeenteraad 
enkel nog akte nemen van de jaarlijkse budgetten van de kerkfabrieken.

19 Limburg.net: agenda A.V., in te nemen standpunten en vaststelling mandaat - 
Goedkeuring

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agenda van de A.V. van Limburg.net van 16 
december 2020 die volgende agendapunten bevat:
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1.     welkom door de voorzitter;
2.     goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering;
3.     aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten);
4.     begroting 2021, te ontwikkelen activiteiten en strategie;
5.     benoeming leden algemeen comité;
6.     varia.

De gemeenteraad moet tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger vaststellen en 
standpunten innemen t.a.v. de agendapunten.

20 Fluvius Limburg: Agenda A.V., statutenwijziging, wijziging van voorwerp (doel) 
en vaststelling mandaat - Goedkeuring

De gemeente wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
Fluvius Limburg die op 9 december 2020 plaatsvindt met als agendapunten:

1. Aanpassen van de statuten als volgt:

a.  Wijziging van het doel/voorwerp

b.  Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II

 Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 
15, 16bis, 17, 19, 24, 26, 27bis, 28, 29, 29bis, 30, 31, 34, 35, 38, 39 en 
bijlage 1, 1 bis, 2 en 3

 Toevoegen van artikels 4bis, 20 bis, 29ter, 31bis

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een 
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de 
beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen 
vaststellen

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de 
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van 
de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021

4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV

5. Statutaire benoemingen

6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten

7. Statutaire mededelingen

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan deze agenda, de statutenwijziging 
goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.

21 Fluvius OV: Agenda A.V. - statutenwijziging en vaststelling mandaat - 
Goedkeuring

De gemeente wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
Fluvius OV die op 9 december 2020 plaatsvindt met als agendapunten:

1.  Aanpassen van de statuten als volgt:
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  Aanpassen van de titels van Hoofstukken I, II en III en schrappen van 
Hoofdstuk VI

  Aanpassen van de bestaande artikels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ter, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26bis, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48 en bijlage 1

 Toevoegen van een artikel 2bis - Schrappen van de bestaande artikelen 8bis, 9, 
11bis, 27bis, 28, 29, 31, 32 en 33

  Hernummeren van de volledige statuten.

2.  Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een 
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de 
beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 4 bij authentieke akte te doen 
vaststellen

3.  Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van het 
door de raad van bestuur opgestelde budget 2021

4.  Statutaire benoemingen

5.  Statutaire mededelingen

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan deze agenda en aan de voorgestelde 
statutenwijziging en het mandaat van de vertegenwoordiger te herhalen.

22 Welzijnsregio Noord-Limburg en DISV Regio Noord-Limburg: oproeping 
algemene vergaderingen op 8 december 2020 - Kennisneming

Kennisgeving van de uitnodiging algemene vergadering van de Welzijnsregio Noord-Limburg en DISV 
Regio Noord-Limburg op 8 december 2020.

23 RUP Zandcluster Kaulille: voorlopige vaststelling - Goedkeuring

De Vlaamse Regering heeft op 4 april 2014 de startbeslissing genomen om een gewestelijk 
uitvoeringsplan op te starten voor ontginning in het gebied 'Achterste Hostie, Groote Heide en 
Raekerheide'. 

Het team MER van het departement omgeving heeft op 30 mei 2018 het plan-MER goedgekeurd. 

Nadat de gemeente Bocholt op 16 januari 2019 de delegatiebevoegdheid kreeg van de Vlaamse 
Regering heeft zij de nodige stappen ondernomen om een gemeentelijk RUP op te stellen. 

Vandaag wordt het RUP 'Zandcluster Kaulille' voorlopig vastgesteld, dat bestaat uit:

 4 grafische plannen en een bundel met de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige 
voorschriften;

 bijlage 1 - kaartenbundel;
 bijlage 2 - goedkeuring plan_MER PL0225;
 bijlage 3 - herbevestiging plan-MER PL0225;
 bijlage 4 - het plan-MER.
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24 Toegevoegd agendapunt op verzoek van raadsleden Dries, Vanmontfort en 
Martens - Winterterrassen op openbaar domein - Goedkeuring

Raadsleden Dries, Vanmontfort en Martens stellen voor dat er een winterterrasreglement wordt 
opgemaakt om het gebruik van openbaar domein te reglementeren en om de doorgang voor 
voetgangers en minder mobielen te verzekeren.
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
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1 2020_RMW_00027 Verslaggeving raad voor maatschappelijk welzijn: vervanging 

zittingsverslag door audiovisuele opnames - Goedkeuring
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting Zitting van 12 november 2020

1 Verslaggeving raad voor maatschappelijk welzijn: vervanging zittingsverslag 
door audiovisuele opnames - Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om over te schakelen van de schriftelijke naar de 
audiovisuele methode voor de opmaak van het zittingsverslag.

2 Nominatieve subsidies 2020: geactualiseerde lijst  - Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de geactualiseerde lijst van nominatieve subsidies voor 
2020 goed en belast het vast bureau met de uitvoering er van.

3 Lokale Preventiewerking: engagementsverklaring en cofinanciering - 
Goedkeuring

Voor de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling 'De Vlaming leeft gezonder in 2025' 
voorziet het strategisch plan in het versterken van het lokale beleid om overal te komen tot 'gezonde 
gemeenten', het meer inzetten op terreinwerk en op initiatieven om de sociale ongelijkheid in 
preventie te verminderen. Hiervoor voorziet de Vlaamse overheid onder meer een structurele 
ondersteuning van lokale preventiewerkingen. 

Voor de 6 gemeenten van de Eerstelijnszone Noord-Limburg (ELZ-NL) voorziet het Agentschap Zorg 
en Gezondheid jaarlijks subsidies voor een totaalbedrag van € 29.376,28 (index 2020) mits de 
betrokken lokale besturen de intergemeentelijke preventiewerking cofinancieren aan een bedrag gelijk 
aan het toegekende bedrag aan hun gemeente (voor Bocholt € 4.220,77). 

Aan de raad wordt gevraagd om de engagementsverklaring van ELZ-NL en de cofinanciering 
(subsidie-voorwaarde) goed te keuren.

4 Welzijnsregio Noord-Limburg en DISV Regio Noord-Limburg: oproeping 
algemene vergaderingen op 8 december 2020 - Kennisneming

Kennisgeving van de uitnodiging algemene vergadering van de Welzijnsregio Noord-Limburg en DISV 
Regio Noord-Limburg op 8 december 2020.


