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

do. 28 januari 2021
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.
REDACTIEADRES I Dienst Info & Onthaal (I&O) I Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt I Tel. 089 20 19 26 I info@bocholt.be
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Agenda

19u45:
Raad van bestuur AGB
20u00:
Gemeenteraad
Aansluitend: Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad - niet openbaar)

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

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

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

Jan Verjans | schepen
Bevoegdheden: financiën | erediensten | sport | ICT | landbouw | AGB | plattelandsbeleid (Leader) | plaatsvervangend
burgemeester

Raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf
Dagorde

Zitting van 28 januari 2021

1

2021_RBA_00001

Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van
17 december 2020 - Goedkeuring

2

2021_RBA_00002

Raad van bestuur: aanduiding nieuwe voorzitter - Goedkeuring

3

2021_RBA_00003

Directiecomité: aanduiding nieuwe voorzitter - Goedkeuring

waarnemend secretaris
Marina Rijken

Waarnemend voorzitter
Bert Schelmans
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Raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf
Toelichting

Zitting van 28 januari 2021

1

Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 17 december
2020 - Goedkeuring

2

Raad van bestuur: aanduiding nieuwe voorzitter - Goedkeuring

Naar aanleiding van het ontslag van haar voorzitter duidt de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Bocholt een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur aan.

3

Directiecomité: aanduiding nieuwe voorzitter - Goedkeuring

Naar aanleiding van het ontslag van de voorzitter van het directiecomité duidt de raad van bestuur
van het autonoom gemeentebedrijf Bocholt een nieuwe voorzitter van het directiecomité aan.
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Gemeenteraad
Dagorde

Zitting van 28 januari 2021

OPENBARE ZITTING
1

2021_GR_00001

Gemeenteraadslid: onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en
eedaflegging - Goedkeuring

2

2021_GR_00002

Wegen: onderhoud en buitengewone herstelling 2021 lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

3

2021_GR_00003

Caulus vzw: nominatieve investeringstoelage - Goedkeuring

4

2021_GR_00004

Jeugdhuis Kaulille: nominatieve werkingstoelage - Goedkeuring

5

2021_GR_00005

Covid 19-pandemie: contact- en bronopsporing samenwerkingsovereenkomst voor Vlaamse subsidie - optie 1 Goedkeuring

6

2021_GR_00006

PVL vzw: wijziging afgevaardigde raad van bestuur Goedkeuring

7

2021_GR_00007

Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland:
wijziging afgevaardigde - Goedkeuring

8

2021_GR_00008

Watering Het Grootbroek: wijziging afgevaardigde A.V. Goedkeuring

9

2021_GR_00009

Bekkenbestuur Maasbekken: wijziging plaatsvervangend
afgevaardigde - Goedkeuring

waarnemend algemeen
directeur
Marina Rijken

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen
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Gemeenteraad
Toelichting

1

Zitting van 28 januari 2021

Gemeenteraadslid: onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging Goedkeuring

Na het ontslag van raadslid Jos Plessers kan er uit de Via-fractie een opvolger aangeduid worden.
De eerstvolgende opvolger, de heer Paul Coolen, heeft in een schrijven van 4 januari 2021 laten
weten dat hij verzaakt aan het mandaat als gemeenteraadslid.
De heer Pieter Schuurmans is de daaropvolgende opvolger op de Via-lijst en zal opgeroepen worden
om de eed af te leggen na onderzoek van zijn geloofsbrieven.

2

Wegen: onderhoud en buitengewone herstelling 2021 - lastvoorwaarden en
gunningswijze - Goedkeuring

De gemeente Bocholt heeft het merendeel van de wegen op haar grondgebied in eigen beheer. Deze
wegen slijten door het gebruik en de weersinvloeden. Regelmatig onderhoud is daarom nodig, anders
daalt de kwaliteit van het wegennet snel en ontstaat er ernstige schade.
Het voorliggend bestek voorziet daarom in beheer- en onderhoudswerken,, zoals het plaatselijk
herstellen van het wegdek en het aanbrengen van een nieuwe toplaag waar dat nodig is.
In de planning zitten het Donkelstraatje, de Kreyelerstraat en de Snellewindstraat. De lijst kan
aangepast worden rekening houdende met het budget.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 493.189,75 excl. btw, hetzij € 596.759,60 incl.
btw (€ 103.569,85 btw medecontractant).

3

Caulus vzw: nominatieve investeringstoelage - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt een nominatieve investeringstoelage goed van € 75.000,00 aan Caulus vzw,
Kerkhofstraat 31 te 3950 Bocholt ter ondersteuning van de kosten van de omgevingsaanleg van
residentie Caulus. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering ervan.

4

Jeugdhuis Kaulille: nominatieve werkingstoelage - Goedkeuring

Het jeugdhuis in Kaulille start in de loop van 2021 met haar werking in de HOB-units aan de
Steenakkerstraat te Kaulille.
Om dit initiatief te ondersteunen wenst de gemeente de vzw financieel ondersteunen door vanaf 2021
een jaarlijkse werkingstoelage van € 1.000,00 uit te betalen voor het gebruik van de infrastructuur
(huur en verbruikskosten).

5

Covid 19-pandemie: contact- en bronopsporing - samenwerkingsovereenkomst
voor Vlaamse subsidie - optie 1 - Goedkeuring

1/3

Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing heeft de Vlaamse Regering op 16 oktober 2020
de lokale besturen gemobiliseerd om complementair in te zetten op preventie, sensibilisering,
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek.
De contouren werden verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november
2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
De lokale besturen zullen nu gesubsidieerd worden voor het opnemen van complementaire
engagementen.
Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid.

6

PVL vzw: wijziging afgevaardigde raad van bestuur - Goedkeuring

Bij besluit van 28 februari 2019 duidde de gemeenteraad schepen Jos Plessers aan als afgevaardigde
in de raad van bestuur van PVL vzw.
Naar aanleiding van het ontslag van schepen Jos Plessers kan de gemeenteraad een andere
afgevaardigde in de raad van bestuur van PVL vzw aanduiden.

7

Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland: wijziging
afgevaardigde - Goedkeuring

Sinds 8 juni 2015 maakt de gemeente deel uit van de interlokale vereniging Plaatselijke Groep
Kempen en Maasland.
Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad besliste deze in zitting van 31 januari 2019 schepen
Jos Plessers als afgevaardigde en schepen Leo Cardinaels als plaatsvervanger aan te duiden in deze
interlokale vereniging.
Naar aanleiding van het overlijden van voormalig schepen Leo Cardinaels en het ontslag van schepen
Jos Plessers moet de gemeenteraad overgaan tot aanduiding van een nieuwe afgevaardigde en
plaatsvervanger.

8

Watering Het Grootbroek: wijziging afgevaardigde A.V. - Goedkeuring

Bij besluit van 28 maart 2019 duidde de gemeenteraad schepen Jos Plessers aan als gemeentelijk
afgevaardigde in de algemene vergadering van watering Het Grootbroek.
Naar aanleiding van het ontslag van schepen Jos Plessers kan de gemeenteraad een andere
afgevaardigde in de algemene vergadering aanduiden.

9

Bekkenbestuur Maasbekken: wijziging plaatsvervangend afgevaardigde Goedkeuring

Bij besluit van 28 februari 2019 duidde de gemeenteraad schepen Erik Vanmierlo aan als effectieve
afgevaardigde en schepen Jos Plessers als plaatsvervangend afgevaardigde in het Bekkenbestuur
Maasbekken.
Naar aanleiding van het ontslag van schepen Jos Plessers kan de gemeenteraad een andere
plaatsvervangend afgevaardigde in het Bekkenbestuur aanduiden.
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde

Zitting van 28 januari 2021

BESLOTEN ZITTING
1

2021_RMW_00001

Wettelijke Voogdijregeling: jaarverslag 2020 – kennisname en
kwijting

2

2021_RMW_00002

Wettelijke Voogdijregeling: jaarverslag 2020 – kennisname en
kwijting

3

2021_RMW_00003

Legaten: aanvaarding bijzonder legaat - Goedkeuring

waarnemend algemeen
directeur
Marina Rijken

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

1

Zitting van 28 januari 2021

Wettelijke Voogdijregeling: jaarverslag 2020 – kennisname en kwijting

De financieel directeur legt, in navolging van zijn aanstelling, jaarlijks zijn financieel verslag
betreffende de wettelijke voogdijregeling minderjarigen voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn
en dit met het oog op het bekomen van kwijting.
Daarnaast wordt het verslag betreffende de opvoeding en ontwikkeling van de minderjarige ter kennis
gebracht.

2

Wettelijke Voogdijregeling: jaarverslag 2020 – kennisname en kwijting

De financieel directeur legt, in navolging van zijn aanstelling, jaarlijks zijn financieel verslag
betreffende de wettelijke voogdijregeling minderjarigen, voor aan de raad voor maatschappelijk
welzijn en dit met het oog op het bekomen van kwijting.
Daarnaast wordt het verslag betreffende de opvoeding en ontwikkeling van de minderjarige ter kennis
gebracht.

3

Legaten: aanvaarding bijzonder legaat - Goedkeuring

Naar aanleiding van de brief van het kantoor van notaris Hilde Engels van 20 augustus 2020, waarin
zij meedeelt dat zij gelast is met de uitvoering van een testament en dat de overledene onder andere
OCMW Bocholt als bijzondere legataris heeft opgenomen in haar testament, aanvaardt het OCMW dit
bijzonder legaat.
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