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do. 22 april 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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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
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Covid 19-pandemie: contact- en bronopsporing - verlenging
samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid addendum - Goedkeuring
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2021_GR_00036

Koninklijke Bocholter voetbalvereniging vzw – renteloze lening
voor infrastructuurwerken - Goedkeuring
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2021_GR_00037

Tennisclub Bocholt vzw – renteloze lening voor aanleg van 4
padelterreinen - Goedkeuring
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2021_GR_00038

Parochiehuis vzw: verhoging nominatieve investeringstoelage Goedkeuring

5

2021_GR_00039

Buurtweg 63: gedeeltelijke afschaffing - intrekking aanvraag Kennisneming
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2021_GR_00040

Ambachtstraat 5/H000: verzoek voor akkoord verkoop
bedrijfsunit met aanhorigheden op en met grond - Goedkeuring

7

2021_GR_00041

Fluvius OV: agenda AV en vaststelling mandaat - Goedkeuring
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2021_GR_00042

Fluvius Limburg: agenda AV en vaststelling mandaat Goedkeuring
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2021_GR_00043

Toegevoegd punt op voorstel van raadsleden Jos Vanmontfort,
Luc Martens en Sylvia Dries: standpunt gemeente Bocholt inzake
regiovorming Limburg - Goedkeuring
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2021_GR_00044

Toegevoegd punt op voorstel van raadsleden Jos Vanmontfort,
Luc Martens en Sylvia Dries: gevaarlijk fietspunt
Brogelerweg/Eikenlaan - Goedkeuring
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Covid 19-pandemie: contact- en bronopsporing - verlenging
samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid - addendum Goedkeuring

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-19pandemie te versterken.
De lokale besturen werden gesubsidieerd voor het opnemen van complementaire engagementen.
In zitting van 28 januari 2021 werd hiervoor een samenwerkingsovereenkomst optie 1 (preventie,
sensibilisering, bronopsporing, analyse van clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor
kwetsbare personen of groepen) afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid.
De Vlaamse Regering wenst deze overeenkomst te verlengen en legt hiervoor een addendum ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
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Koninklijke Bocholter voetbalvereniging vzw – renteloze lening voor
infrastructuurwerken - Goedkeuring

De koninklijke Bocholter voetbalvereniging wenst haar infrastructuur te vernieuwen en te
optimaliseren, maar kan dit niet volledig met eigen middelen realiseren. Daarom vraagt de vereniging
een bijkomend renteloos krediet van € 140.000,00 waardoor de volledige renteloze lening €
540.000,00 bedraagt. De lening is terug betaalbaar op 30 jaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze renteloze lening te verstrekken. De koninklijke
Bocholter voetbalvereniging vzw heeft namelijk een groot lokaal draagvlak en maakt onmiskenbaar
deel uit van het sportief en sociaal weefsel binnen Bocholt. Bovendien heeft de club een regionale
uitstraling op vlak van jeugdwerking. De club telt een 180-tal leden.
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Tennisclub Bocholt vzw – renteloze lening voor aanleg van 4 padelterreinen Goedkeuring

De Tennisclub Bocholt vzw wenst bij de gemeente een renteloze lening van € 180.000,00 aan te
vragen voor de aanleg van 4 padelterreinen. De club vraagt om de terugbetaling pas vanaf 2023 te
starten aangezien de lening voor de plaatsing van zonnepanelen dan afbetaald is. De lening is terug
betaalbaar op 10 jaar.
De padelsport is enorm in opmars in Vlaanderen. Tijdens de coronaperiode is deze sport nog meer
geboomd. Ook binnen TC Bocholt hebben héél wat leden hun interesse voor deze sport laten blijken.
Dit werd gestaafd door een online-bevraging van de leden. 82,4% van de leden bleek interesse te
hebben.
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Dit vraagt wel een uitbreiding van de infrastructuur. Dit is mogelijk aangezien op de huidige site aan
de 'Damburg' er nog een uitbreidingszone is waarbinnen de terreinen aangelegd kunnen worden. De
dienst Monumenten en Erfgoed gaf (gezien de nabijheid van het geklasseerd gebouw en dorpszicht
van kasteelhoeve 'de Damburg') op basis van enkele voorwaarden een positief advies voor de aanleg
van de 4 terreinen. De sportraad en de financieel directeur gaven tevens een positief advies.
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Parochiehuis vzw: verhoging nominatieve investeringstoelage - Goedkeuring

Aan Parochiehuis vzw, Kerkplein 11 te 3950 Bocholt wordt, in het kader van de modernisering van de
verwarming, een bijkomende investeringstoelage toegekend van € 7.393,48. De totale
investeringstoelage voor dit duurzaam project zou daardoor, rekening houdende met de overdracht uit
2020, uitkomen op € 13.688,78.
Concreet wordt de verouderde gasketel vervangen door een uitbreiding van de aansluiting op het
warmtenet van de coöperatie Landschapsenergie CVBA.

5

Buurtweg 63: gedeeltelijke afschaffing - intrekking aanvraag - Kennisneming

De aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing is in strijd met een notariële akte van 29 april 1993. De
verzoeker wenst dan ook zijn aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing in te trekken.
Hierdoor wordt de procedure stopgezet.
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Ambachtstraat 5/H000: verzoek voor akkoord verkoop bedrijfsunit met
aanhorigheden op en met grond - Goedkeuring

Notariskantoor Tom & Jan Coppens vraagt het akkoord van de gemeenteraad voor de verkoop van
een bedrijfsunit en aanhorigheden (unit 7 en P 27 en 28) op en met grond gelegen op de percelen,
1/C/1147K en 1147L, Ambachtstraat 5/H000 in het kader van de bijzondere voorwaarden die zijn
opgenomen in de oorspronkelijke verkoopakte van 2 maart 1998 en de verkoopakte met de huidige
eigenaar op 6 december 2019 en de aankoper.
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Fluvius OV: agenda AV en vaststelling mandaat - Goedkeuring

De gemeente wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Fluvius OV die
op 26 mei 2021 plaatsvindt op digitale wijze met als agendapunten:
1. kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de
commissaris;
2. goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020;
3. verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris;
4. statutaire benoemingen;
5. statutaire mededelingen.
De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan deze agenda en het mandaat van de
vertegenwoordiger vast te stellen.
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Fluvius Limburg: agenda AV en vaststelling mandaat - Goedkeuring

De gemeente wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene vergadering van Fluvius Limburg die
op 30 juni 2021 plaatsvindt in Hasselt met als agendapunten:
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1. kennisneming verslagen van Fluvius Limburg van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2020;
2. goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2020
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels);
3. vaststelling uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 en volgend WVV;
4. kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar
2020;
5. desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten;
6. statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen:
7.1 Actualisering van het register van de deelnemers
De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan deze agenda en het mandaat van de
vertegenwoordiger vast te stellen.
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Toegevoegd punt op voorstel van raadsleden Jos Vanmontfort, Luc Martens en
Sylvia Dries: standpunt gemeente Bocholt inzake regiovorming Limburg Goedkeuring

Het nieuws van enkele weken geleden in verband met het opsplitsen van Limburg in regio’s is ook ons
niet ontgaan. Limburg blijft voor ons 1 regio , ook in de toekomst. Wij zijn van mening dat wij ons
moeten verzetten tegen de plannen voor een verdeling van Limburg in regio’s en dat kan enkel als we
als gemeenteraad hier een duidelijk standpunt over innemen.
Al vaker is het woord fusies hier in de gemeenteraad gevallen, voornamelijk door onze collega Jos
Vanmontfort. Als wij opgedeeld worden in regio’s dan zijn we voor een toekomstige fusie gebonden
aan de regio in welke onze gemeente gelegen is. Dan is er geen mogelijkheid tot ‘kiezen’ en dat kan
een beperking zijn.
Limburg staat sowieso bekend om zijn samenwerking op grote schaal, laat die
samenwerkingsverbanden bestaan.

10

Toegevoegd punt op voorstel van raadsleden Jos Vanmontfort, Luc Martens en
Sylvia Dries: gevaarlijk fietspunt Brogelerweg/Eikenlaan - Goedkeuring

Er is een gevaarlijk punt bij de Eikenlaan waar het fietspad overgaat in een fietssuggestiestrook.
Fietsers komen daar plots op de rijbaan zonder waarschuwing voor de aankomende auto’s vanaf Peer.
Meermaals zijn er bijna accidenten geweest:
 Fietsers komen daar plots op de rijbaan zonder waarschuwing voor de aankomende auto’s
vanaf Peer.
 De rijbaan is momenteel ook zodanig ingericht dat het zich er toe leent om snel te rijden, ook
al is er een snelheidsbeperking van 50km/h.
 De kleine drempel is niet bepaald snelheidsremmend en bevindt zich op net dezelfde hoogte
als start fietssuggestiestrook.
Men stelt voor om het probleem op te lossen door een snelheidsremmer te plaatsen voor de
Eikenlaan, op de plaats waar het fietspad terug tegen de Brogelerweg ligt.
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