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do. 24 februari 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. 
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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

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

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 25 februari 2021

1 2021_RBA_00004 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 
28 januari 2021 - Goedkeuring

2 2021_RBA_00005 Over te dragen saldi investering en financiering van 2020 naar 
2021  - Goedkeuring

3 2021_RBA_00006 KMO-zone Zuid-Willemsvaart: verkoopsvoorwaarden lot 27A - 
Goedkeuring

4 2021_RBA_00007 Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Ann Bernaerts: 
Coronacrisis - uitbreiding korting op concessievergoeding - 
Goedkeuring

waarnemend secretaris
Marina Rijken

Voorzitter
Jan Verjans
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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Toelichting Zitting van 25 februari 2021

1 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 28 januari 
2021 - Goedkeuring

2 Over te dragen saldi investering en financiering van 2020 naar 2021  - 
Goedkeuring

Voor 1 maart van het lopende boekjaar moet bepaald worden welk gedeelte van de niet-aangewende 
kredieten voor investeringen en financiering die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het 
meerjarenplan dienen overgedragen te worden naar het lopende boekjaar.

3 KMO-zone Zuid-Willemsvaart: verkoopsvoorwaarden lot 27A - Goedkeuring

Het AGB Bocholt wenst op vraag van de koper van het lot 27A, enkele verkoopsvoorwaarden toe te 
voegen in de verkoop van dit lot 27A, gelegen in de KMO-zone Zuid-Willemsvaart te Bocholt.  

De raad van bestuur keurt deze nieuwe verkoopvoorwaarden, zoals beschreven in de  onderhandse 
overeenkomst van 12 februari 2021 voor het lot 27A van de KMO-zone Zuid-Willemsvaart Bocholt 
goed, zodat de verkoop ervan kan verder gaan. 

4 Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Ann Bernaerts: Coronacrisis - 
uitbreiding korting op concessievergoeding - Goedkeuring

Raadslid Ann Bernaerts stelt voor alle organisaties, verenigingen, instellingen en alle andere 
rechtspersonen die infrastructuur van het autonoom gemeentebedrijf Bocholt in concessie hebben en 
nog steeds niet kunnen uitbaten ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van de corona-
pandemie, op de verschuldigde concessievergoeding van 2021 een korting toe te kennen van 4/12de 
van het volledige jaarbedrag.  

Deze korting komt bovenop de korting van 9/12de van het verschuldigde jaarbedrag van 2020 die al 
eerder toegekend werd door de Raad van Bestuur in zitting van 25 juni 2020 en 17 december 2020.
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Gemeenteraad
Dagorde Zitting van 25 februari 2021

OPENBARE ZITTING
1 2021_GR_00010 Gemeenteraad: aanpassing huishoudelijk reglement - 

Goedkeuring

2 2021_GR_00011 Interbestuurlijk samenwerkingsverband (IBSV) “Vaccinatiecentra 
Noord-Limburg”: overeenkomst met statutaire draagkracht  - 
Goedkeuring

3 2021_GR_00012 Riolering en wegenis Marsestraat deel 2:  lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

4 2021_GR_00013 Verkaveling 945: aanvaarding gratis grondafstand - Goedkeuring

5 2021_GR_00014 Passantenplein: heraanleg omgeving - rooilijnplan - Goedkeuring

6 2021_GR_00015 Hulststraat: adreswijziging   - Goedkeuring

7 2021_GR_00016  Paddock ruiterhal: gebruiksovereenkomst vzw Bocholter 
Boerenhalle - Goedkeuring

8 2021_GR_00017 Tennisclub TC Bocholt vzw: nominatieve investeringstoelage 
LED-verlichting - Goedkeuring

9 2021_GR_00018 Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Ann Bernaerts: 
Coronacrisis - uitbreiding korting op huur of concessievergoeding 
- Goedkeuring

10 2021_GR_00019 Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Jos Vanmontfort:  
aanwerving handhavingsambtenaar/ bemiddelaar ipv voorziene 
aanwerving dienst vrije tijd - principiële goedkeuring

11 2021_GR_00020 Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Jos Vanmontfort: 
Afzien van aanduiding studiebureau met de opdracht voor project 
zonnebloemgemeente - Goedkeuring

waarnemend algemeen 
directeur
Marina Rijken

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen
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Gemeenteraad
Toelichting Zitting van 25 februari 2021

1 Gemeenteraad: aanpassing huishoudelijk reglement - Goedkeuring

De gemeenteraad brengt haar huishoudelijk reglement in overeenstemming met de beslissing van de 
burgemeester om de vergaderingen tot nader order digitaal te laten doorgaan en haar beslissing om 
het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname.  

Tevens worden de bepalingen met betrekking tot de vragenronde aangepast aan de huidige 
werkwijze. 

Bijkomend wordt de termijn voor het indienen van vragen die een burger wil stellen voor aanvang van 
de gemeenteraad volgens de procedure 'vraag en antwoord'  verhoogd naar 5 dagen.

2 Interbestuurlijk samenwerkingsverband (IBSV) “Vaccinatiecentra Noord-
Limburg”: overeenkomst met statutaire draagkracht  - Goedkeuring

De gemeenten van de Eerstelijnszone Noord-Limburg wensen samen met de Hulpverleningszone 
Noord-Limburg en Eerstelijnszone Noord-Limburg vzw twee vaccinatiecentra op te richten en uit te 
baten met het oog op de bestrijding van de corona-pandemie. 

Het is aangewezen om deze samenwerking onder te brengen in een juridische structuur die toelaat 
om diensten en middelen in te brengen en afspraken te maken omtrent de oprichting van de 
vaccinatiecentra, onder meer (maar niet beperkt tot) de logistieke voorwaarden, de inbreng van 
middelen, personeel en logistiek en de bestuurlijke en democratische terugkoppeling te formaliseren 
door de oprichting van het Interbestuurlijk samenwerkingsverband 'Vaccinatiecentra Noord-Limburg'. 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de overeenkomst met statutaire draagkracht van het 
interbestuurlijk samenwerkingsverband 'Vaccinatiecentra Noord-Limburg' goed te keuren.

3 Riolering en wegenis Marsestraat deel 2:  lastvoorwaarden en gunningswijze - 
Goedkeuring

In 2014 werd de eerste fase van de heraanleg van de riolering en de wegenis in de Marsestraat 
voltooid. Fluvius wenst in samenwerking met de VMM de riolering van de rest van de Marsestraat aan 
te pakken. De gemeente Bocholt zal meegaan in dit dossier om ook de wegenis van fase 2 te 
vernieuwen naar analogie van fase 1. 

De werken worden geraamd op € 1.157.993,89 incl. btw. De kostprijs voor de gemeente Bocholt 
wordt geraamd op € 453.196,17 incl. btw.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om  de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren voor 
de opdracht ‘Riolering en wegenis Marsestraat deel 2'. 

4 Verkaveling 945: aanvaarding gratis grondafstand - Goedkeuring

Binnen de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, ter plaatse 
Bremstraat 13 en 13/A000, wordt lot 3 met een oppervlakte van 00a33ca gratis afgestaan. 
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De huidige Bremstraat loopt nog steeds over private eigendommen. Er moet een deel grond gratis 
afgestaan worden zodat de weg volledig binnen het openbaar domein valt.  

Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om deze gratis grondafstand te aanvaarden.

5 Passantenplein: heraanleg omgeving - rooilijnplan - Goedkeuring

Naar aanleiding van de heraanleg van de omgeving  rond het Passantenplein moet een deel van het 
openbaar domein afgeschaft  worden en moeten er enkele andere delen opgenomen worden bij het 
openbaar domein. 

De gemeenteraad wordt gevraagd het rooilijnplan 'site heraanleg Passantenplein' goed te keuren.

6 Hulststraat: adreswijziging   - Goedkeuring

De eigenaar/bewoner van een woning in de Hulststraat vraagt een wijziging van het adres van zijn 
woning. De woning in kwestie is gebouwd zoals ze in 1979 werd vergund, met de voor- en achterdeur 
gelegen langs de Beukenstraat en niet langs de Hulststraat.

Het adres zal dan ook gewijzigd worden van Hulststraat naar Beukenstraat. Het nieuwe huisnummer is 
een onbestaand huisnummer.

7  Paddock ruiterhal: gebruiksovereenkomst vzw Bocholter Boerenhalle - 
Goedkeuring

De gemeente wenst een overeenkomst af te sluiten met vzw Bocholter Boerenhalle voor het gebruik 
van een perceel grond achter de ruiterhal, gekend als de ruiterpaddock.

In het kader van een goed en correct gebruik door vzw Bocholter Boerenhalle van het door de 
gemeente ter beschikking gestelde perceel grond, is het aangewezen dat er een 
gebruiksovereenkomst afgesloten wordt waarin de bepalingen in verband met o.a. duur van de 
overeenkomst, de te betalen vergoeding, de verplichtingen betreffende het gebruik en andere 
afspraken worden vastgelegd. 

8 Tennisclub TC Bocholt vzw: nominatieve investeringstoelage LED-verlichting - 
Goedkeuring

Tennisclub TC Bocholt wenst zowel in- als outdoor LED-verlichting te plaatsen. Om deze investering 
mogelijk te maken vraagt de tennisclub een toelage van de gemeente Bocholt. 

Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een nominatieve investeringstoelage van € 58.500,00 
aan tennisclub TC Bocholt vzw voor de investering in indoor en outdoor LED-verlichting goed te 
keuren.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering ervan.

9 Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Ann Bernaerts: Coronacrisis - 
uitbreiding korting op huur of concessievergoeding - Goedkeuring

Raadslid Ann Bernaerts stelt voor alle organisaties, verenigingen, instellingen en alle andere 
rechtspersonen die gemeentelijke infrastructuur huren, in concessie, erfpacht of recht van opstal 
hebben en nog steeds geen gebruik kunnen maken van die infrastructuur door de opgelegde 
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maatregelen ter bestrijding van de corona-pandemie, op het verschuldigde bedrag in 2021 een korting 
toe te kennen van 4/12de van het volledige jaarbedrag.  

Deze korting komt bovenop de korting van 9/12de op het verschuldigde jaarbedrag van 2020, die al 
eerder toegekend werd door de gemeenteraad in zittingen van 28 mei 2020 en 17 december 2020.

10 Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Jos Vanmontfort:  aanwerving 
handhavingsambtenaar/ bemiddelaar ipv voorziene aanwerving dienst vrije tijd 
- principiële goedkeuring

Raadslid Jos Vanmontfort stelt voor dat het gemeentebestuur afziet van de invulling van de voorziene 
tweede betrekking voor de dienst vrije tijd en in de plaats hiervan een 
handhavingsambtenaar/bemiddelaar aanneemt.

11 Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Jos Vanmontfort: Afzien van 
aanduiding studiebureau met de opdracht voor project zonnebloemgemeente - 
Goedkeuring

Raadslid Jos Vanmontfort stelt voor dat het gemeentebestuur afziet van de opdracht voor een 
studiebureau met de opdracht voor het project zonnebloemgemeente.
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde Zitting van 25 februari 2021

OPENBARE ZITTING
1 2021_RMW_00004 Raad voor maatschappelijk welzijn: aanpassing huishoudelijk 

reglement - Goedkeuring

2 2021_RMW_00005 Schuldbemiddeling: basisregistratie en jaarverslag 2020 - 
Goedkeuring

3 2021_RMW_00006 Lokaal Opvanginitiatief Bocholt: aanpassing lijst namen voor 
kamercontroles  - Goedkeuring

4 2021_RMW_00007 Pensioendienstverlening: continuering - Goedkeuring

waarnemend algemeen 
directeur
Marina Rijken

Voorzitter raad maatschappelijk 
welzijn
Stijn Van Baelen
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting Zitting van 25 februari 2021

1 Raad voor maatschappelijk welzijn: aanpassing huishoudelijk reglement - 
Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn brengt haar huishoudelijk reglement in overeenstemming met 
de beslissing van de burgemeester om de vergederingen tot nader order digitaal te laten doorgaan en 
haar beslissing om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname. 

Tevens worden de bepalingen met betrekking tot de vragenronde aangepast aan de huidige 
werkwijze. 

Bijkomend wordt de termijn voor het indienen van vragen die een burger wil stellen voor aanvang van 
de gemeenteraad volgens de procedure 'vraag en antwoord' verhoogd naar 5 dagen.

2 Schuldbemiddeling: basisregistratie en jaarverslag 2020 - Goedkeuring

Het OCMW van Bocholt dient als erkende instelling voor schuldbemiddeling jaarlijks een 
basisregistratie van het aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening bij te houden en het aantal 
gezinnen te registreren die het voorbije kalenderjaar in begeleiding waren. 

De basisregistratie moet voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn zodat deze op 
de hoogte is over deze dienstverlening aan Bocholter gezinnen.

3 Lokaal Opvanginitiatief Bocholt: aanpassing lijst namen voor kamercontroles  - 
Goedkeuring

Een belangrijk element in het huishoudelijk reglement van het Lokaal Opvanginitiatief Bocholt zijn de 
bepalingen betreffende de kamercontroles. Elke opvangstructuur moet een lijst van bevoegde 
personen beschikbaar hebben. 

Omwille van het feit dat een maatschappelijk werk(st)er de job als welzijnspromotor zal opnemen, 
wordt zij met ingang van 1 maart 2021 geschrapt uit de lijst. De maatschappelijk werk(st)er die dit 
takenpakket zal overnemen, wordt aan de lijst toegevoegd.

4 Pensioendienstverlening: continuering - Goedkeuring

Er wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn gevraagd akkoord te gaan met de 100 %-
aanwerving op de dienst Thuishulp, dit voor 50 % voor de vervanging van de pensioenambtenaar en 
voor de overige 50 % als voorafname op de pensionering medio 2022 van een maatschappelijk 
werk(st) van de dienst Thuishulp en dit om de back-up van de dienst te garanderen.

Desgevallend zullen, via aanpassing meerjarenplan, de bijkomend vereiste kredieten ingeschreven 
worden.

De vacature wordt eerst intern open verklaard. Als er geen interne kandidaten zijn, wordt de vacature 
extern open verklaard nadat de wervingsreserve maatschappelijk werk(st)er is geraadpleegd.


