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

do. 17 december 2020
toelichting & persnota

Door de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen zullen de raden 
digitaal georganiseerd worden via het online platform Teams.
Er is live-streaming voor het publiek via het YouTube-kanaal van de gemeente Bocholt. De link naar 
dit YouTube-kanaal zal tijdig bekend gemaakt worden via www.bocholt.be. 
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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
19u30: Raad van bestuur AGB
20u00: Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
Aansluitend: Gemeenteraad
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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Dagorde Zitting van 17 december 2020

1 2020_RBA_00023 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 
12 november 2020 - Goedkeuring

2 2020_RBA_00024 AGB Bocholt: aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025 - 
Vaststelling

3 2020_RBA_00025 AGB Bocholt:  bepaling factor prijssubsidie 2021 - Goedkeuring

4 2020_RBA_00026 AGB Bocholt: renteloze leningsovereenkomst investeringen 2021 
- Goedkeuring

5 2020_RBA_00027 Coronacrisis: uitbreiding korting op concessievergoeding - 
Goedkeuring

6 2020_RBA_00028 KMO-zone Zuid-Willemsvaart: verkoopsvoorwaarden lot 51 - 
Goedkeuring

7 2020_RBA_00029 KMO-zone Zuid-Willemsvaart: verkoop lot 14B  - Goedkeuring

Waarnemend secretaris
Rik Bloemen

Voorzitter
Jos Plessers
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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Toelichting Zitting van 17 december 2020

1 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 12 november 
2020 - Goedkeuring

2 AGB Bocholt: aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

De meerjarenplannen van een AGB starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en lopen tot 
het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen, dus de periode van 2020 tot 2025. Dat 
meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Het meerjarenplan alsook elke aanpassing van autonome gemeentebedrijven moet, nadat het is 
vastgesteld door de raad van bestuur, voor goedkeuring worden voorgelegd aan het 
gemeentebestuur. Er is dus met andere woorden een grote verwevenheid van de (aanpassingen aan 
de) meerjarenplannen van gemeente, OCMW en AGB.

Voor het AGB worden, na aanpassing, volgende financiële kerncijfers (“beschikbaar budgettair 
resultaat” en “autofinancieringsmarge”) bekomen: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BBR -4.433.412,02 -2.879.727,54 -1.972.556,27 -1.630.477,22 -1.618.812,54 -1.612.276,15
ATF 1.252.007,54 1.553.684,48 907.171,27 342.079,05 11.664,68 6.536,39

 

Het negatieve “beschikbaar budgettair resultaat” wordt opgevangen via korte-termijnfinanciering.

3 AGB Bocholt:  bepaling factor prijssubsidie 2021 - Goedkeuring

Om enerzijds de sportinfrastructuur toegankelijk te houden voor iedereen maar anderzijds toch 
economisch leefbaar te zijn, ontvangt het autonoom gemeentebedrijf vanwege de gemeente 
prijssubsidies als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur te Bocholt. 

Op basis van de raming van inkomsten en uitgaven werd bepaald dat voor het jaar 2021 een factor 
moet toegepast worden van 25,93 (ten opzichte van 24,20 voorheen).

4 AGB Bocholt: renteloze leningsovereenkomst investeringen 2021 - 
Goedkeuring

Tussen de gemeente en het AGB wordt een overeenkomst gesloten ter financiering van de geplande 
investeringen van het AGB. Voor 2021 voorziet het AGB om voor een bedrag van € 224.000,00 aan 
investeringen te doen. De liquiditeitspositie van het AGB laat geen integrale en onmiddellijke 
financiering van deze investeringsuitgaven toe. 

Daarom wordt door de gemeente een lening toegestaan. De door de gemeente aan het AGB 
toegestane lening is renteloos en heeft een duurtijd van 10 jaar.
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5 Coronacrisis: uitbreiding korting op concessievergoeding - Goedkeuring

Alle organisaties, verenigingen, instellingen en alle andere rechtspersonen die infrastructuur van het 
autonoom gemeentebedrijf Bocholt in concessie hebben  zullen in het kader van de coronacrisis ten 
gevolge van de opgelegde maatregelen naar aanleiding van de tweede corona-golf, en het feit dat ze 
hun infrastructuur niet hebben kunnen gebruiken, vrijstelling krijgen voor de vergoeding voor de 
maanden september tot en met december 2020, hetgeen neerkomt op  een bijkomende korting 
krijgen van 4/12de op het verschuldigde jaarbedrag in 2020.  

Deze korting komt  bovenop de korting van 5/12de op de jaarlijkse vergoeding, toegekend door de 
raad van bestuur van 25 juni 2020. 

6 KMO-zone Zuid-Willemsvaart: verkoopsvoorwaarden lot 51 - Goedkeuring

Het AGB Bocholt wenst erfdienstbaarheden te vestigen op lot 51 van de KMO-zone Zuid-Willemsvaart 
Bocholt. Dit heeft tot gevolg dat de normale goedgekeurde prijs van € 45,00/m² in het uitgifteplan 
niet kan worden aangehouden voor dit lot 51 en dat er een herschatting nodig is. 

De raad van bestuur keurt de nieuwe verkoopvoorwaarden voor het lot 51 van de KMO-zone Zuid-
Willemsvaart Bocholt goed zodat de verkoop ervan kan verder gaan.

7 KMO-zone Zuid-Willemsvaart: verkoop lot 14B  - Goedkeuring

Het AGB Bocholt wenst een klein stukje grond van de KMO-zone Zuid-Willemsvaart te verkopen aan 
Fluvius Limburg voor de plaatsing van een elektriciteitscabine. Het gaat over lot 14B met een 
oppervlakte van 45 ca dat voor één symbolische euro wordt verkocht.  

De raad van bestuur keurt de verkoop van het lot 14B van de KMO-zone Zuid-Willemsvaart Bocholt 
aan Fluvius Limburg goed zodat op dit perceeltje een elektriciteitscabine kan geplaatst worden en de 
hele KMO-zone van elektriciteit voorzien kan worden . 
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde Zitting van 17 december 2020

OPENBARE ZITTING
1 2020_RMW_00029 Gemeente/OCMW Bocholt:  aanpassing 1 meerjarenplan 2020-

2025– OCMW-deel - Vaststelling

2 2020_RMW_00030 Nominatieve subsidies 2021 - lijst - Goedkeuring

3 2020_RMW_00031 Project ‘Schoolexterne professionele zorgbegeleiding voor 
kansarme leerlingen met leerproblemen': reglement - 
Goedkeuring

4 2020_RMW_00032 Eerstelijnszone Noord-Limburg: samenwerkingsovereenkomst in 
kader van lokale bron- en clusteropsporing alsook covid-
coaching - Goedkeuring

5 2020_RMW_00033 ZorGGroep Zin vzw: addendum bij de overeenkomst 
drugpreventie en ambulante verslavingszorg  - Goedkeuring

6 2020_RMW_00034 OCMW personeel: feestdagen, compensatiedagen en collectieve 
sluitingsdagen 2021 - Vaststelling

Waarnemend algemeen 
directeur
Rik Bloemen

Voorzitter raad maatschappelijk 
welzijn
Stijn Van Baelen
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting Zitting van 17 december 2020

1 Gemeente/OCMW Bocholt:  aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025– OCMW-
deel - Vaststelling

De meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en 
lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen, dus de periode van 2020 tot 
2025. Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).

De gemeenten en OCMW’s hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben eigen 
bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Het meerjarenplan en de aanpassingen daaraan van 
autonome gemeentebedrijven moet, nadat het is vastgesteld door de raad van bestuur, voor 
goedkeuring worden voorgelegd aan het gemeentebestuur. Er is dus met andere woorden een grote 
verwevenheid van de meerjarenplannen van gemeente, OCMW en AGB.

Het geconsolideerde meerjarenplan van gemeente en OCMW voldoet, na aanpassing, aan de vereisten 
dat enerzijds het “beschikbaar budgettair resultaat” jaarlijks positief moet zijn en anderzijds dat de 
autofinancieringsmarge (AFM) positief is in het laatste jaar van het meerjarenplan.

Voor het AGB zijn de regels soepeler wegens de statutaire opdracht van “vastgoedoperaties”.

Na aanpassing geeft dit volgende financiële kerncijfers voor gemeente/OCMW (“beschikbaar 
budgettair resultaat” en “autofinancieringsmarge”): 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BBR 2.623.264,10 2.531.441,05 1.562.789,38 2.296.042,37 990.760,81 852.489,63
ATF 1.182.530,70 -22.168,51 339.696,59 211.013,82 254.317,76 420.187,15

2 Nominatieve subsidies 2021 - lijst - Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de lijst van nominatieve subsidies voor 2021 goed en 
belast het vast bureau met de uitvoering ervan.

3 Project ‘Schoolexterne professionele zorgbegeleiding voor kansarme leerlingen 
met leerproblemen': reglement - Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement project ‘Schoolexterne professionele 
zorgbegeleiding voor kansarme leerlingen met leerproblemen’ goed.  

De begeleiding is bedoeld voor kansarme kinderen die door hun thuissituatie niet in de mogelijkheid 
zijn om aanbevolen externe leerhulp te volgen bij een remedial teacher of logopedist(e). De 
begeleiding dient om de gelijke kansen een extra impuls geven. Doel is ervoor zorgen dat deze 
doelgroep de gepaste begeleiding krijgt om de leerachterstand in te dijken. De begeleiding is gratis 
voor ouders.

Het is de bedoeling dat deze kinderen bijles krijgen met betrekking tot de tekorten in de leerstof, 
maar ook in het zelfstandig leren werken, de werkattitude en het 'leren leren'. 
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4 Eerstelijnszone Noord-Limburg: samenwerkingsovereenkomst in kader van 
lokale bron- en clusteropsporing alsook covid-coaching - Goedkeuring

Om een subsidie te bekomen van de Vlaamse overheid in kader van de contact- en bronopsporing ter 
bestrijding van de Covid-19-pandemie, moet er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden 
met de Eerstelijnszone Noord-Limburg.

Er is een subsidie van € 5.000,00 voorzien per organisatie die personeel vrijstelt om mee in te staan 
voor de covid-coaching, contact- en bronopsporing. 

Er wordt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gevraagd deze overeenkomst goed te keuren.

5 ZorGGroep Zin vzw: addendum bij de overeenkomst drugpreventie en 
ambulante verslavingszorg  - Goedkeuring

Het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de 
patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg bepaalt de modaliteiten van 
cliëntbijdragen binnen de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. 

Hierop werden in het verleden echter uitzonderingen gemaakt voor cliënten met 
afhankelijkheidsproblemen zodat de hulpverlening voor alle cliënten gratis kon blijven. 

Op 4 april 2019 werd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gevraagd om deze 
uitzonderingen te herzien en het BVR toe te passen voor alle cliënten. 

Gezien in de huidige overeenkomst tussen het Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen 
(CAD) en OCMW Bocholt van 23 juni 2014 een engagement tot kosteloze zorg wordt vermeld, stelt 
Zorggroep Zin vzw (fusie van CAD en Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg (VGGZ)) nu een 
aanpassing van die overeenkomst voor via een addendum, zodat de cliëntbijdrage kan worden 
toegepast vanaf 1 januari 2021. 

6 OCMW personeel: feestdagen, compensatiedagen en collectieve sluitingsdagen 
2021 - Vaststelling

Zoals bepaald in de rechtspositieregeling stelt de raad voor maatschappelijk welzijn ieder jaar 
de feestdagen, compensatiedagen en desgevallend collectieve sluitingsdagen van het komende 
jaar vast. In het kalenderjaar 2021 zijn er 5 feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen:

 zaterdag 1 mei 2021 (Feest van de Arbeid)
 zondag 11 juli 2021 (Vlaamse feestdag)
 zondag 15 augustus 2021 (OLV Hemelvaart)
 zaterdag 25 december 2021 (Kerstmis)
 zondag 26 december 2021 (Tweede Kerstdag)
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Gemeenteraad
Dagorde Zitting van 17 december 2020

OPENBARE ZITTING
1 2020_GR_00146 AGB Bocholt: aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025  - 

Goedkeuring

2 2020_GR_00147 Gemeente/OCMW Bocholt:  aanpassing 1 meerjarenplan 2020-
2025– gemeentelijk deel - Vaststelling

3 2020_GR_00148 Gemeente/OCMW Bocholt: aanpassing 1 meerjarenplan 2020-
2025 – OCMW-deel - Goedkeuring

4 2020_GR_00149 AGB Bocholt: actualisering toekenning nominatieve 
exploitatietoelage  - Goedkeuring

5 2020_GR_00150 AGB Bocholt: bepaling factor prijssubsidie 2021 - Goedkeuring

6 2020_GR_00151 AGB Bocholt:  renteloze leningsovereenkomst investeringen 
2021 - Goedkeuring

7 2020_GR_00152 Nominatieve subsidies 2021: lijst - Goedkeuring

8 2020_GR_00153 Kunstacademie Noord-Limburg: beleidsplan en begroting 2021 - 
Goedkeuring

9 2020_GR_00154 Burgemeestersbesluit van 9 november 2020 - wijziging 
vergadervorm gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 
welzijn  - Bekrachtiging

10 2020_GR_00155 Burgemeestersbesluit van 27 november 2020 - afsteken van 
vuurwerk - opheffen reglement - Bekrachtiging

11 2020_GR_00156 Coronacrisis: uitbreiding korting op huur of concessievergoeding 
- Goedkeuring

12 2020_GR_00157 Coronacrisis: reglement waardebon 'Bocholt helpt Bocholt' ter 
ondersteuning van de lokale economie - verlenging 
geldigheidsduur - Goedkeuring

13 2020_GR_00158 Inname van het openbaar domein door terrassen: reglement - 
Goedkeuring

14 2020_GR_00159 Projectsubsidie middenstand: aanpassing subsidiereglement  - 
Goedkeuring

15 2020_GR_00160 Verwaarloosde woningen en gebouwen: aanpassing 
belastingreglement - Goedkeuring

16 2020_GR_00161 Leegstand woningen en gebouwen: aanpassing 
belastingreglement - Goedkeuring

17 2020_GR_00162 Limburg.net: inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstoffen - aanpassing belastingreglement - Goedkeuring

18 2020_GR_00163 Stedenbouwkundige inlichtingen en administratieve stukken: 
aanpassing retributiereglement - Goedkeuring

19 2020_GR_00164 Administratieve stukken burgerzaken:  aanpassing 
retributiereglement  - Goedkeuring

20 2020_GR_00165 Afleveren drukwerk: retributiereglement - Goedkeuring
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21 2020_GR_00166 Regionaal Landschap Lage Kempen: 
samenwerkingsovereenkomst 'Project duurzame samenwerking 
rond beheer  van gemeentelijke houtkanten' - Goedkeuring

22 2020_GR_00167 Goolderheideweg 19, 19/A000 en 19/E000: verzoek voor 
akkoord verkoop conciërgewoning en 2 KMO-units - 
Goedkeuring

23 2020_GR_00168 Ambachtstraat 5/D000:  verzoek voor akkoord verkoop 
bedrijfsunit met aanhorigheden op en met grond - Goedkeuring

24 2020_GR_00169 Goolderheideweg 19/H000 : verzoek voor akkoord verkoop van 
een KMO-unit - Goedkeuring

25 2020_GR_00170 Buurtweg 63: gedeeltelijke afschaffing - voorlopige vaststelling - 
Goedkeuring

26 2020_GR_00171 PZ Carma:  principiële toestemming gebruik van drones op het 
grondgebied van de gemeente Bocholt - Goedkeuring

27 2020_GR_00172 PZ Carma:  principiële toestemming gebruik van bodycams op 
het grondgebied van de gemeente Bocholt  - Goedkeuring

28 2020_GR_00173 Gemeentelijke Administratieve Sancties: aanstelling 
gemeentelijke GAS-vaststellers - Goedkeuring

29 2020_GR_00174 Gemeenteraadscommissies: wijziging samenstelling - 
Kennisneming

30 2020_GR_00175 Limburg.net: wijziging afgevaardigde algemeen comité  - 
Goedkeuring

31 2020_GR_00176 Landwaarts cvba: wijziging afgevaardigde algemene vergadering 
- Goedkeuring

32 2020_GR_00177 Kempisch Tehuis cvba: wijziging afgevaardigde algemene 
vergadering en  raad van bestuur  - Goedkeuring

33 2020_GR_00178 Interlokale vereniging 'Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer': 
wijziging afgevaardigde beheerscomité - Goedkeuring

34 2020_GR_00179 Gemeentepersoneel: feestdagen, compensatiedagen en 
collectieve sluitingsdagen 2021 - Vaststelling

35 2020_GR_00180 Algemeen directeur - vervanging bij tijdelijke afwezigheid - 
Goedkeuring

36 2020_GR_00181 Ontslag van de heer Jos Plessers als schepen en als 
gemeenteraadslid - Kennisneming

37 2020_GR_00182 Schepenmandaat: invulling - Goedkeuring

38 2020_GR_00183 Schepenmandaat: aanduiding en eedaflegging - Vaststelling

39 2020_GR_00184 Toegevoegd punt op voorstel van raadsleden Sara Vrolix en Tom 
Wertelaers : Win-Win-Win Actie - Goedkeuring

40 2020_GR_00185 Toegevoegd punt op voorstel van raadsleden Sara Vrolix en Tom 
Wertelaers: Coronacrisis - compensatie voor verenigingen voor 
toegekende korting op huur-, les- of lidgelden voor het 
werkingsjaar 2020-2021 - Goedkeuring
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Waarnemend algemeen 
directeur
Rik Bloemen

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen



1/10

Gemeenteraad
Toelichting Zitting van 17 december 2020

1 AGB Bocholt: aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025  - Goedkeuring

De meerjarenplannen van een AGB starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en  lopen tot 
het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen, dus de periode van 2020 tot 2025. Dat 
meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Het meerjarenplan alsook elke aanpassing van autonome gemeentebedrijven moet, nadat het is 
vastgesteld door de raad van bestuur, voor goedkeuring worden voorgelegd aan het 
gemeentebestuur. Er is dus met andere woorden een grote verwevenheid van de (aanpassingen aan 
de) meerjarenplannen van gemeente, OCMW en AGB.

Voor het AGB worden, na aanpassing, volgende financiële kerncijfers (“beschikbaar budgettair 
resultaat” en “autofinancieringsmarge”) bekomen: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BBR -4.433.412,02 -2.879.727,54 -1.972.556,27 -1.630.477,22 -1.618.812,54 -1.612.276,15
ATF 1.252.007,54 1.553.684,48 907.171,27 342.079,05 11.664,68 6.536,39
 

 Het negatieve “beschikbaar budgettair resultaat” wordt opgevangen via korte-termijnfinanciering.

2 Gemeente/OCMW Bocholt:  aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025– 
gemeentelijk deel - Vaststelling

De meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en 
 lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen, dus de periode van 2020 tot 
2025. Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).

De gemeenten en OCMW’s hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben eigen 
bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Het meerjarenplan en de aanpassingen daaraan van 
autonome gemeentebedrijven moet, nadat het is vastgesteld door de raad van bestuur, voor 
goedkeuring worden voorgelegd aan het gemeentebestuur. Er is dus met andere woorden een grote 
verwevenheid van de meerjarenplannen van gemeente, OCMW en AGB.

Het geconsolideerde meerjarenplan van gemeente en OCMW voldoet, na aanpassing, aan de vereisten 
dat enerzijds het “beschikbaar budgettair resultaat” jaarlijks positief moet zijn en anderzijds dat de 
autofinancieringsmarge (AFM) positief is in het laatste jaar van het meerjarenplan.

Voor het AGB zijn de regels soepeler wegens de statutaire opdracht van “vastgoedoperaties”.

Na aanpassing geeft dit volgende financiële kerncijfers voor gemeente/OCMW (“beschikbaar 
budgettair resultaat” en “autofinancieringsmarge”): 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BBR 2.623.264,10 2.531.441,05 1.562.789,38 2.296.042,37 990.760,81 852.489,63
ATF 1.182.530,70 -22.168,51 339.696,59 211.013,82 254.317,76 420.187,15



2/10

3 Gemeente/OCMW Bocholt: aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025 – OCMW-
deel - Goedkeuring

De meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en 
 lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen, dus de periode van 2020 tot 
2025. Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).

De gemeenten en OCMW’s hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben eigen 
bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Het meerjarenplan en de aanpassingen daaraan van 
autonome gemeentebedrijven moet, nadat het is vastgesteld door de raad van bestuur, voor 
goedkeuring worden voorgelegd aan het gemeentebestuur. Er is dus met andere woorden een grote 
verwevenheid van de meerjarenplannen van gemeente, OCMW en AGB.

Het geconsolideerde meerjarenplan van gemeente en OCMW voldoet, na aanpassing, aan de vereisten 
dat enerzijds het “beschikbaar budgettair resultaat” jaarlijks positief moet zijn en anderzijds dat de 
autofinancieringsmarge (AFM) positief is in het laatste jaar van het meerjarenplan.

Voor het AGB zijn de regels soepeler wegens de statutaire opdracht van “vastgoedoperaties”.

Na aanpassing geeft dit volgende financiële kerncijfers voor gemeente/OCMW (“beschikbaar 
budgettair resultaat” en “autofinancieringsmarge”): 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BBR 2.623.264,10 2.531.441,05 1.562.789,38 2.296.042,37 990.760,81 852.489,63
ATF 1.182.530,70 -22.168,51 339.696,59 211.013,82 254.317,76 420.187,15

4 AGB Bocholt: actualisering toekenning nominatieve exploitatietoelage  - 
Goedkeuring

AGB’s die, zoals in Bocholt, vrijetijdsinfrastructuur exploiteren, moesten verplicht de deuren sluiten 
omwille van de COVID-19-crisis. 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 
geactualiseerde inschatting van de diensthoofden 'sport' en 'cultuur', werd de totale door de 
gemeente te verstrekken exploitatietoelage (werkingstoelage) vastgesteld op € 458.266,47. Hiervan 
werd reeds € 191.199,52 toegekend en uitgekeerd zodat enkel nog het saldo van € 267.066,95 moet 
worden overgemaakt .

5 AGB Bocholt: bepaling factor prijssubsidie 2021 - Goedkeuring

Om enerzijds de sportinfrastructuur toegankelijk te houden voor iedereen maar anderzijds toch 
economisch leefbaar te zijn, ontvangt het autonoom gemeentebedrijf vanwege de gemeente 
prijssubsidies als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur te Bocholt. Op 
basis van de raming van inkomsten en uitgaven werd bepaald dat voor het jaar 2021 een factor moet 
toegepast worden van 25,93 (ten opzichte van 24,20 voorheen).
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6 AGB Bocholt:  renteloze leningsovereenkomst investeringen 2021 - 
Goedkeuring

Tussen de gemeente en het AGB wordt een overeenkomst gesloten ter financiering van de geplande 
investeringen van het AGB. Voor 2021 voorziet het AGB om voor een bedrag van € 224.000,00 aan 
investeringen te doen. De liquiditeitspositie van het AGB laat geen integrale en onmiddellijke 
financiering van deze investeringsuitgaven toe. Daarom wordt door de gemeente een lening 
toegestaan. 

De door de gemeente aan het AGB toegestane lening is renteloos en heeft een duurtijd van 10 jaar.

7 Nominatieve subsidies 2021: lijst - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de lijst van nominatieve subsidies voor 2021 goed en belast het college van 
burgemeester en schepenen met de uitvoering ervan.

8 Kunstacademie Noord-Limburg: beleidsplan en begroting 2021 - Goedkeuring

Op vraag van Kunstacademie Noord-Limburg wordt het beleidsplan 2021, de werkingsbijdrage 2021 
en het investeringsbudget 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het beleidsplan en de begroting werden besproken op het beheerscomité van de interlokale 
vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs van 30 september 2020.

Via de goedkeuring van dit beleidsplan verbinden de gemeenten zich er toe de geplande 
tussenkomsten inzake de werking en de investeringen te verlenen aan de interlokale vereniging.

9 Burgemeestersbesluit van 9 november 2020 - wijziging vergadervorm 
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn  - Bekrachtiging

Omdat het burgemeestersbesluit van maandag 9 november 2020 houdende 'wijziging vergadervorm 
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn' gebaseerd is op art 134 §1 van de Nieuwe 
Gemeentewet en in die zin een besluit is dat door de burgemeester zelf wordt uitgevaardigd, moet dit 
door de eerstvolgende gemeenteraad bekrachtigd worden.  

10 Burgemeestersbesluit van 27 november 2020 - afsteken van vuurwerk - 
opheffen reglement - Bekrachtiging

Omdat het burgemeestersbesluit van vrijdag 27 november 2020 over het 'afsteken van vuurwerk - 
opheffen reglement' gebaseerd is op art 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet en in die zin een besluit 
is dat door de burgemeester zelf wordt uitgevaardigd, moet dit door de eerstvolgende gemeenteraad 
bekrachtigd worden.   

11 Coronacrisis: uitbreiding korting op huur of concessievergoeding - 
Goedkeuring

Alle organisaties, verenigingen, instellingen en alle andere rechtspersonen die gemeentelijke 
infrastructuur in huur, concessie, erfpacht of recht van opstal hebben  zullen in het kader van de 
coronacrisis ten gevolge van de opgelegde maatregelen naar aanleiding van de tweede corona-golf, 
en het feit dat ze hun infrastructuur niet hebben kunnen gebruiken, vrijstelling krijgen voor de 
vergoeding voor de maanden september tot en met december 2020, hetgeen neerkomt op  een 
bijkomende korting krijgen van 4/12de van het verschuldigde jaarbedrag in 2020.  
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Deze korting komt  bovenop de  korting van 5/12de van de jaarlijkse vergoeding, toegekend door de 
gemeenteraad van 28 mei 2020. 

12 Coronacrisis: reglement waardebon 'Bocholt helpt Bocholt' ter ondersteuning 
van de lokale economie - verlenging geldigheidsduur - Goedkeuring

Door het uitgeven van een waardebon wenste het gemeentebestuur de lokale handel een hart onder 
de riem steken en werd er meer dan € 130.000,00 ter beschikking gesteld aan de burgers om bij de 
lokale handelaars te besteden. Nu het einde van 2020 in zicht komt en daarmee ook de 
geldigheidslimiet van de waardebon, stellen we vast dat nog heel wat waardebonnen niet werden 
gebruikt. 

Daarom wenst het gemeentebestuur de geldigheid van de waardebon alvast te verlengen met 6 
maanden tot uiterlijk 15 juli 2021.  Het reglement wordt in die zin aangepast.

13 Inname van het openbaar domein door terrassen: reglement - Goedkeuring

De uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis vragen om een pragmatische 
aanpak. Aangezien er tot vandaag geen terrassenreglement voorhanden is en corona de roep naar 
uitbreiding van de terrassen voor de lokale horeca heeft versterkt, is het bestuur hiermee aan de slag 
gegaan.

Gezien de huidige veiligheidsmaatregelen waarbij de horecazaken nog een tijd gesloten blijven, wil 
het bestuur proactief werken en een goed uitgewerkt terrassenreglement goedkeuren. Op die manier 
kan bij het heropenen van de horeca verwezen worden naar het nieuwe terrassenreglement en kan er 
door hen een aanvraag worden ingediend voor het plaatsen van een winterterras.

Er moet door de horeca eveneens éénmalig een aanvraag worden ingediend voor het plaatsen van 
een zomerterras vanaf 1 maart 2021.

14 Projectsubsidie middenstand: aanpassing subsidiereglement  - Goedkeuring

Het bestaande subsidiereglement projectsubsidie middenstand werd op 27 augustus 2009 
goedgekeurd door de gemeenteraad, maar het voldoet niet meer aan de huidige noden zodat er 
enkele aanpassingen zijn aangebracht, zijnde:

 het verruimen van het open karakter van het project; 
 er kunnen maximaal 2 projecten per kalenderjaar per vereniging worden ingediend;
 er wordt een plafondbedrag van € 5.000,00 per project ingevoerd;
 logo en vermelding samenwerking met de gemeente moeten altijd zichtbaar zijn in de 

publicatie en promotie. 

15 Verwaarloosde woningen en gebouwen: aanpassing belastingreglement - 
Goedkeuring

Op 24 oktober 2019 werd het reglement verwaarloosde woningen en gebouwen goedgekeurd met 
ingang op 1 januari 2020. Er zijn een aantal aanpassingen nodig en daarom zal dit reglement 
opgeheven worden en vervangen door het voorliggende reglement met ingang op 1 januari 2021. 

16 Leegstand woningen en gebouwen: aanpassing belastingreglement - 
Goedkeuring
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Het huidige leegstandsreglement werd goedgekeurd op 24 oktober 2019 voor de periode 1 januari 
2020 - 31 december 2025. Er zijn een aantal aanpassingen nodig en daarom zal dit reglement 
opgeheven worden en vervangen door het voorliggende reglement met ingang van 1 januari 2021. 
Het reglement wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

17 Limburg.net: inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - 
aanpassing belastingreglement - Goedkeuring

Bocholt is lid van Limburg.net en de aangesloten leden van Limburg.net streven naar zoveel mogelijk 
eenvormigheid in hun reglementen inzake het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstoffen.

Het huidige belastingreglement dat op 24 oktober 2019 door de gemeenteraad werd vastgesteld dient 
aangepast te worden. Bocholt is één van de 8 Limburgse gemeenten die ervoor gekozen hebben om 
nog niet over te schakelen naar huisvuilzakken, maar nog minstens 7 jaar verder te werken met grijze 
huisvuilcontainer (diftar).  Daarom diende Limburg.net een nieuwe aanbestedingsprocedure te 
plaatsen voor de ophaling en verwerking.  Dit leidde tot de aanstelling van een nieuwe ophaler en een 
stijging van de basiskost, waardoor de tarieven in het belastingreglement aangepast moeten worden.

Tevens zijn er enkele beperkte algemene en tekstuele wijzigingen in het belastingreglement van 
Limburg.net, zoals het in overeenstemming brengen met eerdere beslissingen (grofvuil online, Bree en 
Maaseik schakelen over naar systeem 'Zuid'), het in overeenstemming brengen met gewijzigde 
wetgeving (invorderen fiscale schulden) en het behouden van de term pmd.

Het nieuwe reglement gaat in vanaf 1 januari 2021 voor een termijn van 5 jaar, eindigend op 31 
december 2025. 

18 Stedenbouwkundige inlichtingen en administratieve stukken: aanpassing 
retributiereglement - Goedkeuring

Het huidige retributiereglement werd goedgekeurd op 28 november 2019 voor de periode 1 januari 
2020 - 31 december 2025. Er is een aanpassing nodig wat betreft de publicatiekosten en daarom zal 
dit reglement opgeheven worden en vervangen door het voorliggende reglement met ingang vanaf 1 
januari 2021. 

Momenteel wordt er een bedrag van € 250,00 aangerekend voor de publicatie in een dag- of 
weekblad. Door het wegvallen van de mogelijkheid om te publiceren in het regionaal weekblad 
('Streekkrant'), dienen publicaties te gebeuren in Het Belang van Limburg. De kosten hiervoor zijn 
beduidend hoger.

Het reglement zal zodanig aangepast worden dat de werkelijke kosten van een publicatie zullen 
aangerekend worden.

19 Administratieve stukken burgerzaken:  aanpassing retributiereglement  - 
Goedkeuring

Het gemeentebestuur levert aan de balie van de dienst burgerzaken, diverse producten 
(identiteitsdocumenten, rijbewijzen,…) af aan burgers. 

Op 1 januari van elk jaar past FOD Binnenlandse Zaken het tarief van de vergoedingen ten laste van 
de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten ook telkens 
aan. Ook wordt de 'bestuurderspas' als product toegevoegd.

file://limburg.net
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Naar aanleiding hiervan wordt het bestaande reglement 'administratieve stukken burgerzaken' 
aangepast. 

20 Afleveren drukwerk: retributiereglement - Goedkeuring

De gemeente Bocholt wil een klantvriendelijke organisatie zijn, waarbij ze initiatieven neemt ter 
versterking van het sociale weefsel binnen de gemeente. 

Daarnaast wil de gemeente blijven werken aan een toegankelijke, communicatieve en 
klantvriendelijke dienstverlening waarbij de klant (burgers, verenigingen, openbare instanties, ...) 
centraal staan.  Daarom stelt het bestuur de gemeentelijke drukkerij open voor verengingen, 
buurtwerkingen en andere openbare besturen. 

Het verzorgen van dit drukwerk voor derden brengt natuurlijk kosten met zich mee (materialen en 
inzet van personeel), daarom is het niet meer dan billijk dat hiervoor kosten worden aangerekend. 

Aangezien het huidige reglement vervalt op 31 december 2020, is het aangewezen om een nieuw 
retributiereglement aan te nemen voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2025.

21 Regionaal Landschap Lage Kempen: samenwerkingsovereenkomst 'Project 
duurzame samenwerking rond beheer  van gemeentelijke houtkanten' - 
Goedkeuring

De samenwerking tussen de gemeente Bocholt met Regionaal Landschap Lage Kempen en 
Boerennatuur Vlaanderen in het 'Project: Duurzame samenwerking rond beheer van gemeentelijke 
houtkanten' kadert binnen een langlopend engagement van lokale partners voor duurzaam en 
energetisch beheer van het landschap in Bocholt, waarbij het hout dat hierbij vrijkomt wordt gebruikt 
voor lokale energetische valorisatie.

Het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) en Boerennatuur Vlaanderen werken sinds een aantal 
jaar met lokale partners aan een Energiek Landschap. Waar landschapselementen zoals houtkanten 
vandaag de dag, als ze nog ‘beheerd’ worden, vooral ‘beheerd’ worden in functie van ecologische en 
cultuurhistorische doelen, willen we evolueren naar een economisch gebruik van landschapselementen 
met respect voor meerdere functies. De partners zoeken daarom naar een manier om de biomassa uit 
houtkanten een economisch en ecologisch nut te geven. Het noodzakelijke beheer zal daardoor 
minder kostelijk zijn, wat kan leiden tot beter en meer beheer. Op dit moment wordt de link gemaakt 
tussen houtsnippers en verwarmingsketels, maar de partners onderzoeken ook andere mogelijkheden 
zoals materiaaltoepassingen en het gebruik ervan als organisch materiaal in de bodem.

Als lid van de Projectvereniging 'Regionaal Landschap Lage Kempen' keurt het gemeentebestuur van 
Bocholt de samenwerkingsovereenkomst met betrekking het houtkantenbeheer goed. De 
overeenkomst treedt in werking vanaf 18 december 2020 en eindigt op 31 december 2030. 

22 Goolderheideweg 19, 19/A000 en 19/E000: verzoek voor akkoord verkoop 
conciërgewoning en 2 KMO-units - Goedkeuring

De geassocieerde notarissen Tom en Jan Coppens vragen het akkoord van de gemeenteraad voor de 
verkoop van de conciërgewoning, KMO-Unit 15 en KMO-Unit 16  met als respectievelijke adressen 
Goolderheideweg 19, Goolderheideweg 19/E000 en Goolderheideweg 19/A000 met autostaanplaatsen 
P20-P23 en P3-P4, gelegen op de percelen langs Goolderheideweg 19 en Ambachtstraat 5 in het 
kader van de bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in de oorspronkelijke verkoopakte van 2 
maart 1989 en de huidige verkoopakte van 6 december 2019.



7/10

23 Ambachtstraat 5/D000:  verzoek voor akkoord verkoop bedrijfsunit met 
aanhorigheden op en met grond - Goedkeuring

Notariskantoor Tom en Jan Coppens vraagt het akkoord van de gemeenteraad voor de verkoop van 
een bedrijfsunit en aanhorigheden op en met grond gelegen op de percelen, 1/C/1147K en 1147L, 
Ambachtstraat 5/D000 in het kader van de bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in de 
verkoopakte van 2 augustus 1995 tussen de gemeente Bocholt en de aankoper. 

24 Goolderheideweg 19/H000 : verzoek voor akkoord verkoop van een KMO-unit - 
Goedkeuring

De geassocieerde notarissen Tom en Jan Coppens vragen het akkoord van de gemeenteraad voor de 
verkoop van KMO-Unit 9 met als adres Goolderheideweg 19/H000 en met autostaanplaatsen P16 en 
P26, gelegen op de percelen langs Goolderheideweg 19 en Ambachtstraat 5 in het kader van de 
bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in de oorspronkelijke verkoopakte van 2 maart 1989 en 
de huidige verkoopakte van 6 december 2019.

25 Buurtweg 63: gedeeltelijke afschaffing - voorlopige vaststelling - Goedkeuring

Er is een verzoek ingediend om een gedeelte van een buurtweg, meer bepaald nr. 63 te Bocholt af te 
schaffen. De gedeeltelijke afschaffing kadert in de verdere ontwikkeling van het gebied. De verzoeker 
waarborgt de bereikbaarheid van de aangrenzende percelen. De gemeenteraad moet een beslissing 
nemen omtrent de gegrondheid van dit verzoekschrift. Als het verzoekschrift gegrond wordt verklaard, 
moet het gemeentebestuur de procedure opstarten tot afschaffing ervan. 

De procedure omvat:

 de voorlopige vaststelling;
 de organisatie van een openbaar onderzoek;
 de definitieve vaststelling.

26 PZ Carma:  principiële toestemming gebruik van drones op het grondgebied 
van de gemeente Bocholt - Goedkeuring

Politiezone Carma wenst drones in te zetten. 

Op basis van de wet op het politieambt moet de korpschef van de politiezone een aanvraag doen aan 
de gemeenteraden van de politiezone om drones (mobiele camera’s) te mogen gebruiken in niet-
besloten plaatsen, desgevallend beperkt tot de duur van een interventie voor de plaatsen waarvan de 
politiediensten niet de beheerder zijn. 

De gemeenteraad moet bijgevolg een principiële toestemming geven voor het gebruik van drones, op 
zichtbare wijze, op het grondgebied van de gemeente Bocholt. 

27 PZ Carma:  principiële toestemming gebruik van bodycams op het grondgebied 
van de gemeente Bocholt  - Goedkeuring

Politiezone Carma wenst haar operationeel personeel uit te rusten met bodycams. 

Op basis van de wet op het politieambt dient de korpschef van de politiezone een aanvraag te doen 
aan de gemeenteraden van de politiezone om bodycams (mobiele camera’s) te mogen gebruiken in 
niet-besloten plaatsen, desgevallend beperkt tot de duur van een interventie voor de plaatsen 
waarvan de politiediensten niet de beheerder zijn. 
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De gemeenteraad moet bijgevolg een principiële toestemming geven voor het gebruik van bodycams, 
op zichtbare wijze, op het grondgebied van de gemeente Bocholt.

28 Gemeentelijke Administratieve Sancties: aanstelling gemeentelijke GAS-
vaststellers - Goedkeuring

Afgelopen maanden hebben gemeenteambtenaren Lien Aegten en Patriek Daniels met succes de 
opleiding tot GAS-vaststeller gevolgd. 

Gezien deze ambtenaren ook voldoen aan de minimumvoorwaarden vastgelegd in het Koninklijk 
Besluit van 21 december 2013, kunnen zij nu door de gemeenteraad worden aangesteld om inbreuken 
vast te stellen die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve 
sanctie. 

29 Gemeenteraadscommissies: wijziging samenstelling - Kennisneming

Naar aanleiding van het overlijden van voormalig schepen Leo Cardinaels en de aanstellingen van Bert 
Schelmans als schepen en Ann Vande Weyer als raadslid worden er wijzigingen doorgevoerd in de 
samenstelling van de raadscommissies.  

30 Limburg.net: wijziging afgevaardigde algemeen comité  - Goedkeuring

In zitting van 28 februari 2019 besliste de gemeenteraad schepen Leo Cardinaels voor te dragen als 
effectieve afgevaardigde in het algemeen comité van Limburg.net. Naar aanleiding van diens 
overlijden moet de gemeenteraad overgaan tot voordracht van een nieuwe effectieve afgevaardigde 
in het algemeen comité.

31 Landwaarts cvba: wijziging afgevaardigde algemene vergadering - Goedkeuring

In zitting van 28 maart 2019 besliste de gemeenteraad schepen Leo Cardinaels aan te duiden als 
afgevaardigde in de statutaire algemene vergadering van Landwaarts cvba. Naar aanleiding van het 
overlijden van voormalig schepen Leo Cardinaels moet de gemeenteraad overgaan tot aanduiding van 
een nieuwe afgevaardigde in de statutaire algemene vergadering.

32 Kempisch Tehuis cvba: wijziging afgevaardigde algemene vergadering en  raad 
van bestuur  - Goedkeuring

In zitting van 31 januari 2019 besliste de gemeenteraad schepen Leo Cardinaels aan te duiden als 
afgevaardigde in de statutaire algemene vergadering en raad van bestuur van Kempisch Tehuis cvba. 

Naar aanleiding van het overlijden van voormalig schepen Leo Cardinaels moet de gemeenteraad 
overgaan tot aanduiding van een nieuwe afgevaardigde in de statutaire algemene vergadering en 
raad van bestuur.

33 Interlokale vereniging 'Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer': wijziging 
afgevaardigde beheerscomité - Goedkeuring

In zitting van 28 februari 2019 besliste de gemeenteraad schepen Leo Cardinaels aan te duiden als 
afgevaardigde in het beheerscomité van de interlokale vereniging 'Kwalitatief wonen in Bocholt en 
Peer'. Naar aanleiding van het overlijden van voormalig schepen Leo Cardinaels moet de 
gemeenteraad overgaan tot aanduiding van een nieuwe afgevaardigde in dit beheerscomité.
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34 Gemeentepersoneel: feestdagen, compensatiedagen en collectieve 
sluitingsdagen 2021 - Vaststelling

Zoals bepaald in de rechtspositieregeling stelt de gemeenteraad ieder jaar de feestdagen, 
compensatiedagen en desgevallend collectieve sluitingsdagen van het komende jaar vast. In 
het kalenderjaar 2021 zijn er 5 feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen:

 zaterdag 1 mei 2021 (Feest van de Arbeid);
 zondag 11 juli 2021 (Vlaamse feestdag);
 zondag 15 augustus 2021 (OLV Hemelvaart);
 zaterdag 25 december 2021 (Kerstmis);
 zondag 26 december 2021 (Tweede Kerstdag).

35 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 door de gemeenteraad al een vervangingsbesluit genomen dat op 1 
oktober 2020 naar aanleiding van de indiensttreding van de nieuwe algemeen beleidsmedewerker 
door de gemeenteraad werd aangepast. 

Naar aanleiding van de in 2021 geplande pensionering van de stafmedewerker, die momenteel de 
functie van waarnemend algemeen directeur bekleedt, is het aangewezen het vervangingsbesluit weer 
aan te passen.

36 Ontslag van de heer Jos Plessers als schepen en als gemeenteraadslid - 
Kennisneming

De heer Jos Plessers (Via) bood per schrijven van 1 december 2020 gericht aan Stijn Van Baelen, 
burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad, met ingang van 3 januari 2021 zijn ontslag aan als 
schepen en als gemeenteraadslid.

De gemeenteraad neemt kennis van dit ontslag.

37 Schepenmandaat: invulling - Goedkeuring

Naar aanleiding van het ontslag van de heer Jos Plessers als schepen en als raadslid op 1 december 
2020, met ingang van 3 januari 2021, valt een schepenmandaat open.   

De gemeenteraad moet beslissen of het schepenmandaat opnieuw ingevuld wordt.   

38 Schepenmandaat: aanduiding en eedaflegging - Vaststelling

Naar aanleiding van het ontslag van de heer Jos Plessers als schepen en raadslid op 1 december 2020 
met ingang van 3 januari 2021 valt een schepenmandaat open.   

De gemeenteraad heeft in zitting van heden beslist om het schepenmandaat opnieuw in te vullen.  
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De gezamenlijke akte van voordracht voor de verkiezing van de schepenen op de 
installatievergadering van 2 januari 2019 vermeldt opvolgers voor de resterende duurtijd van het 
opengevallen schepenmandaat. De heer Jos Plessers wordt dus vanaf 3 januari 2021 opgevolgd door 
Jan Verjans, die in de akte van voordracht werd vermeld als de persoon die de schepen zou opvolgen. 

39 Toegevoegd punt op voorstel van raadsleden Sara Vrolix en Tom Wertelaers : 
Win-Win-Win Actie - Goedkeuring

Om het Winkelhieren te promoten, stellen raadsleden Vrolix en Wertelaers  een nieuwe lenteactie 
voor, de Win-Win-Win Actie, die in hun ogen zorgt voor een veel grotere beleving binnen de 
gemeenschap. Deze actie past perfect binnen het kader van het “Winkelhieren” van Unizo, vandaar 
het voorstel om Unizo zeker bij deze actie te betrekken. Hun taak gaat vooral zijn zoveel mogelijk 
zelfstandigen enthousiasmeren voor dit idee.

Er wordt voorgesteld de actie  voor 50 % te financieren via het Noodfonds van Vlaanderen en voor 50 
% via de gemeentelijke subsidie voor lokale economie.

40 Toegevoegd punt op voorstel van raadsleden Sara Vrolix en Tom Wertelaers: 
Coronacrisis - compensatie voor verenigingen voor toegekende korting op 
huur-, les- of lidgelden voor het werkingsjaar 2020-2021 - Goedkeuring

Om de verenigingen te ondersteunen stellen raadsleden Vrolix en Wertelaers voor om een gedeelte 
van het Vlaamse noodfonds te gebruiken om aan de verenigingen een compensatie te geven voor de 
korting die zij op hun beurt aan hun leden toekennen voor de huur-, les- en lidgelden voor het 
werkingsjaar 2020-2021.  

Verenigingen die aangesloten zijn bij de sport-, cultuur- of jeugdraad behouden de huur-, les- of 
lidgelden voor 2020-2021 op hetzelfde niveau als in het werkingsjaar 2019-2020. Voor het 
werkingsjaar 2020 / 2021 vragen zij aan hun leden slechts 50 % (vijftig procent) van de huur-, les- of 
lidgelden van het werkingsjaar 2019-2020.  Het verlies dat de verenigingen hierdoor oplopen wordt 
gecompenseerd door de gemeente via het Vlaamse noodfonds. 


