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Raad van bestuur Raad van bestuur AGBAGB

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
19u30: Raad van Bestuur AGB
20u00: Gemeenteraad
aansluitend: Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad)
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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Dagorde Zitting van 27 mei 2021

1 2021_RBA_00013 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 
25 maart 2021 - Goedkeuring

2 2021_RBA_00014 AGB Bocholt:  jaarrekening 2020  - Vaststelling

3 2021_RBA_00015 Coronacrisis: uitbreiding korting op concessievergoeding - 
Goedkeuring

4 2021_RBA_00016 Levering groene elektriciteit en gas: aanstelling aankoopcentrale 
Vlaams EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring

Secretaris
Eddie Brebels

Voorzitter
Jan Verjans
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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Toelichting Zitting van 27 mei 2021

1 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 25 maart 2021 
- Goedkeuring

2 AGB Bocholt:  jaarrekening 2020  - Vaststelling

De jaarrekening 2020 van AGB Bocholt wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad van bestuur.

Deze rekening sluit af met een 'winst van het boekjaar' van € 66.643,24.

3 Coronacrisis: uitbreiding korting op concessievergoeding - Goedkeuring

Het bestuur wenst 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 bijkomende korting toe te kennen van 4/12de van 
het volledige jaarbedrag 2021. 

Deze korting komt bovenop de korting van 4/12de van het verschuldigde jaarbedrag van 2021 die al 
eerder toegekend werd door de Raad van Bestuur in zitting van 25 februari 2021.

4 Levering groene elektriciteit en gas: aanstelling aankoopcentrale Vlaams 
EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring

De raamovereenkomst voor de aanlevering van energie (elektriciteit en aardgas), afgesloten door 
Proclim als opdrachtencentrale, loopt af einde december 2021. 

De raad bespreekt de mogelijkheid van de aanstelling van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) als 
aankoopcentrale voor de levering van energie. De leveringen zijn voorzien voor de jaren 2022, 2023 
en 2024. 



1/2

Gemeenteraad
Dagorde Zitting van 27 mei 2021

OPENBARE ZITTING
1 2021_GR_00045 Leven in de brouwerij: plan van aanpak - Kennisneming

2 2021_GR_00046 Coronacrisis: impulssubsidie COVID-19 virus - verlenging 
reglement tot en met 31 december 2021 - Goedkeuring

3 2021_GR_00047 Coronacrisis: uitbreiding korting op huur of concessievergoeding 
- Goedkeuring

4 2021_GR_00048 Coronacrisis: vervroegde uitbetaling jaarlijkse subsidies erkende 
Bocholter verenigingen - Goedkeuring

5 2021_GR_00049 Covid 19-pandemie: contact- en bronopsporing - verlenging 
samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid - 
addendum - Goedkeuring

6 2021_GR_00050 Aanleg fietspaden en riolering N747:  lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

7 2021_GR_00051 Verkaveling 949: aanvaarding gratis grondafstand - Goedkeuring

8 2021_GR_00052 Hoek Hoogstraat-Heuvelstraat: aankoop perceeltje grond  - 
Goedkeuring

9 2021_GR_00053 Kerkhofstraat 9: aanvaarding gratis grondafstand - Goedkeuring

10 2021_GR_00054 Buurtweg 63 : gedeeltelijke verlegging gemeenteweg - voorlopige 
vaststelling - Goedkeuring

11 2021_GR_00055 Levering groene elektriciteit en gas: aanstelling aankoopcentrale 
Vlaams EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring

12 2021_GR_00056 Burgerparticipatie: digitaal participatieplatform en burgerpanels -  
opdrachtencentrale Cipal dv - Goedkeuring

13 2021_GR_00057 Smart city: digitale oplossing voor handhaving, ontrading en 
incentivering - opdrachtencentrale Cipal dv - Goedkeuring

14 2021_GR_00058 Webcasting: opnemen en streamen van vergaderingen - 
opdrachtencentrale Cipal dv - Goedkeuring

15 2021_GR_00059 Telecommunicatiediensten: opdrachtencentrale Vlaamse 
Overheid - Goedkeuring

16 2021_GR_00060 Klein ICT materiaal: opdrachtencentrale Vlaamse Overheid - 
Goedkeuring

17 2021_GR_00061 PZ Carma: principiële toestemming tot het gebruik van camera's 
gemonteerd op een drone op het grondgebied van de gemeente 
Bocholt  - Goedkeuring

18 2021_GR_00062 Gemeenteraadscommissies: wijziging samenstelling - 
Kennisneming

19 2021_GR_00063 Interlokale vereniging Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer: 
jaarrekening en verslagen 2020 - Goedkeuring

20 2021_GR_00064 Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland: 
jaarrekening en jaarverslag 2020 - Goedkeuring
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21 2021_GR_00065 Vereniging voor Openbaar Groen vzw: aanduiding afgevaardigde 
algemene ledenvergadering - Goedkeuring

22 2021_GR_00066 Limburg.net: agenda A.V. en vaststelling mandaat - Goedkeuring

23 2021_GR_00067 Cipal dv: wijziging plaatsvervangend afgevaardigde algemene 
vergadering - Goedkeuring

24 2021_GR_00068 Cipal dv: agenda A.V. en vaststelling mandaat - Goedkeuring

25 2021_GR_00069 Welzijnsregio Noord-Limburg en DISV Regio Noord-Limburg: 
oproeping algemene vergaderingen op 8 juni 2021 - 
Kennisneming

26 2021_GR_00070 RUP Zandcluster Kaulille: definitieve vaststelling - Goedkeuring

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen
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Gemeenteraad
Toelichting Zitting van 27 mei 2021

1 Leven in de brouwerij: plan van aanpak - Kennisneming

'Leven in de brouwerij' is het unieke relanceplan van de gemeente Bocholt, Brouwerij Martens en 
Unizo Bocholt. Als partners in dit project wil men weer hoopvol naar de toekomst kijken, met extra 
aandacht voor onze lokale ondernemers.

Met het project 'Leven in de brouwerij' roepen we op tot massaal lokaal kopen. 

Maar ook de mensen de straat op krijgen, onze vele verenigingen weer wat perspectief kunnen geven, 
heropleven van de diverse buurtwerkingen, mensen in verbinding brengen met elkaar. Bocholt weer 
doen beleven ...

Ons motto: Terug ‘leven in de brouwerij’ voor en door de Bocholtenaren, onze handelaars, 
verenigingen en de toeristen die uiteraard altijd welkom zijn in onze mooie, warme en groene 
gemeente!

2 Coronacrisis: impulssubsidie COVID-19 virus - verlenging reglement tot en met 
31 december 2021 - Goedkeuring

Het reglement 'Impulssubsidie COVID-19' heeft als doel om vrijetijdsverenigingen een extra impuls te 
geven in de heropstart van hun werking tijdens en na de coronacrisis. Projecten moeten plaatsvinden 
tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 om in aanmerking te komen voor een subsidie. 

Om de verenigingen tijdig het nodige perspectief te bieden en om de middelen van het Vlaamse 
noodfonds alsnog in het werkveld te krijgen, wordt een verlenging van het reglement voorgesteld tot 
31 december 2021.

3 Coronacrisis: uitbreiding korting op huur of concessievergoeding - 
Goedkeuring

Het bestuur wenst  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 maatregelen ter bestrijding van 
de corona-pandemie, op het verschuldigde bedrag in 2021 een bijkomende korting toe te kennen van 
4/12de van het volledige jaarbedrag 2021. 

Deze korting komt bovenop de korting van 4/12de op het verschuldigde jaarbedrag van 2021, die al 
eerder toegekend werd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2021.

4 Coronacrisis: vervroegde uitbetaling jaarlijkse subsidies erkende Bocholter 
verenigingen - Goedkeuring

Door de coronacrisis hebben heel wat erkende Bocholter verenigingen geen activiteiten zoals eet-
avonden, financiële acties, enz. kunnen organiseren die andere jaren de nodige gelden in kas moesten 
brengen om hun werking te kunnen realiseren.
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Omdat verenigingen door het gebrek aan activiteiten die geld opbrengen, hun werking onvoldoende 
kunnen uitbouwen, wil de gemeente door de jaarlijkse subsidies voor 2021 vroeger uit te betalen, de 
verenigingen naast de huurvrijstellingen en de geplande extra subsidies een steuntje in de rug geven.

5 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-19-
pandemie 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. 

Deze overeenkomst werd in de zitting van 22 april 2021 verlengd tot en met 30 juni 2021.

De Vlaamse Regering biedt de optie deze overeenkomst nu nog verder te verlengen tot eind augustus 
2021 en legt hiervoor een addendum ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

6 Aanleg fietspaden en riolering N747:  lastvoorwaarden en gunningswijze - 
Goedkeuring

Op 27 januari 2005 besliste de gemeenteraad om fietspaden aan te leggen langs de N747 (Steenweg 
op Kleine Brogel) tussen het kruispunt met de Zavelstraat en de grens met Peer (Kleine Brogel).  Op 
25 juli 2007 werd Evolta (vroegere Mebumar) aangesteld als gezamenlijke ontwerper.

Op 25 september 2008 werd beslist om dit werk in een groter perspectief te zien en samen te werken 
met Peer, Hechtel-Eksel en Overpelt (nu Pelt). De stad Peer treedt op als opdrachtgevend bestuur. 
Hiervoor werd ook een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de verschillende 
gemeenten/steden en Fluvius.

In december 2009 is module 13 afgesloten voor het aanleggen van fietspaden langs de N747.

Onlangs is het definitieve lastenboek afgeleverd dat nu op elke gemeenteraad goedgekeurd moet 
worden om eindelijk met de uitvoering te kunnen starten.

De totale werken worden geraamd op € 6.587.114,90 excl. btw. Het deel voor Bocholt wordt op € 
757.963,87 geraamd maar dit wordt volledig gesubsidieerd door MOW zodat deze werken voor 
Bocholt uiteindelijk niets kosten.

7 Verkaveling 949: aanvaarding gratis grondafstand - Goedkeuring

Binnen de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, gelegen op de 
Eindeweg 3 en 5, worden lot 3 en 4 met een respectievelijke oppervlakte van 00a62ca en 00a69ca 
gratis afgestaan. 
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De huidige Eindeweg 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.

8 Hoek Hoogstraat-Heuvelstraat: aankoop perceeltje grond  - Goedkeuring

De gemeente Bocholt wenst in het kader van de infrastructuurwerken omgeving Passantenhaven een 
perceeltje grond, gelegen langs de hoek Hoogstraat-Heuvelstraat  te Bocholt, aan te kopen. 

De gemeenteraad moet zich over deze aankoop uitspreken.

9 Kerkhofstraat 9: aanvaarding gratis grondafstand - Goedkeuring

Naar aanleiding van de afgeleverde omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 appartementen, 
gelegen Kerkhofstraat 9, wordt lot 1 met een respectievelijke oppervlakte van 00a57ca gratis 
afgestaan. 

De inplanting van de oorspronkelijke woning lag kort bij de weg, na afbraak moest de voorbouwlijn 
aangepast worden volgens het BPA. Bijgevolg moet ook de voorliggende grond mee opgenomen 
worden bij de openbare weginfrastructuur en moet een deel grond gratis afgestaan worden zodat dit 
binnen het openbaar domein valt.  

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

10 Buurtweg 63 : gedeeltelijke verlegging gemeenteweg - voorlopige vaststelling - 
Goedkeuring

Er is een verzoek ingediend om een gedeelte van een buurtweg (gemeenteweg), meer bepaald nr. 63 
te Bocholt (ter hoogte van de Kerkhofstraat) te verleggen. De gedeeltelijke verlegging kadert in de 
verdere ontwikkeling van het gebied.  Op basis van dit verzoek kan de gemeenteraad in functie van 
het algemeen belang van alle inwoners van de gemeente aan de provincie de verlegging van deze 
buurtweg voorstellen en de procedure opstarten tot verlegging hiervan. 

De procedure omvat:

 de voorlopige vaststelling;
 de organisatie van een openbaar onderzoek en inwinnen van de nodige adviezen;
 de definitieve vaststelling.

11 Levering groene elektriciteit en gas: aanstelling aankoopcentrale Vlaams 
EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring

De raamovereenkomst voor de aanlevering van energie (elektriciteit en aardgas), afgesloten door 
Proclim als opdrachtencentrale, loopt af einde december 2021. 

De raad bespreekt de mogelijkheid van de aanstelling van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) als 
aankoopcentrale voor de levering van energie. De leveringen zijn voorzien voor de jaren 2022, 2023 
en 2024. 

12 Burgerparticipatie: digitaal participatieplatform en burgerpanels -  
opdrachtencentrale Cipal dv - Goedkeuring
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Cipal dv heeft de opdracht  'afname van de raamovereenkomst burgerparticipatie: een digitaal 
participatieplatform en burgerpanels'  uitgeschreven als een raamovereenkomst waarbij Cipal dv 
optreedt als opdrachtencentrale.

Hierdoor kunnen gemeenten,  … kortom, iedereen die gebonden is aan de wet overheidsopdrachten, 
producten uit de overheidsopdracht afnemen aan de voorwaarden die Cipal dv bedongen heeft, 
zonder zelf een gunningsprocedure te volgen. 

13 Smart city: digitale oplossing voor handhaving, ontrading en incentivering - 
opdrachtencentrale Cipal dv - Goedkeuring

Cipal dv heeft de opdracht 'Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een 
multifunctioneel cloud-platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve 
incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving'  uitgeschreven als een raamovereenkomst 
waarbij Cipal dv optreedt als opdrachtencentrale.

Hierdoor kunnen gemeenten,  … kortom, iedereen die gebonden is aan de wet overheidsopdrachten, 
producten uit de overheidsopdracht afnemen aan de voorwaarden die Cipal dv bedongen heeft, 
zonder zelf een gunningsprocedure te volgen.

14 Webcasting: opnemen en streamen van vergaderingen - opdrachtencentrale 
Cipal dv - Goedkeuring

Cipal dv heeft de opdracht 'Discussie-, video- en ontsluitingssysteem' uitgeschreven als een 
raamovereenkomst waarbij Cipal dv optreedt als opdrachtencentrale.

Hierdoor kunnen gemeenten producten uit de overheidsopdracht afnemen aan de voorwaarden die 
Cipal dv bedongen heeft, zonder zelf een gunningsprocedure te volgen.

15 Telecommunicatiediensten: opdrachtencentrale Vlaamse Overheid - 
Goedkeuring

De Vlaamse Gemeenschap heeft de opdracht 'Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse 
overheid, lokale en provinciale besturen' uitgeschreven als een raamovereenkomst waarbij de Vlaamse 
Gemeenschap optreedt als opdrachtencentrale. 

Hierdoor kunnen gemeenten producten uit de overheidsopdracht afnemen aan de voorwaarden die de 
Vlaamse Gemeenschap bedongen heeft, zonder zelf een gunningsprocedure te volgen. 

16 Klein ICT materiaal: opdrachtencentrale Vlaamse Overheid - Goedkeuring

De Vlaamse Gemeenschap heeft de opdracht 'Leveren klein ICT-materiaal' uitgeschreven als een 
raamovereenkomst waarbij de Vlaamse Gemeenschap optreedt als opdrachtencentrale.

Hierdoor kunnen gemeenten producten uit de overheidsopdracht afnemen aan de voorwaarden die de 
Vlaamse Gemeenschap bedongen heeft, zonder zelf een gunningsprocedure te volgen. 

17 PZ Carma: principiële toestemming tot het gebruik van camera's gemonteerd 
op een drone op het grondgebied van de gemeente Bocholt  - Goedkeuring

Politiezone CARMA zet op haar grondgebied al enige tijd mobiele camera’s in verbonden aan drones 
in.  Artikel 25/4 van de Wet op het Politieambt bepaalt dat een politiedienst camera’s kan gebruiken, 



5/7

op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de 
gemeenteraad.  

Deze toestemming werd op 17 december 2020 geagendeerd op de gemeenteraad. Eind vorig jaar 
heeft de politiezone CARMA echter een visitatie ontvangen van het controleorgaan op de politionele 
informatie (COC). Het COC heeft in navolging hiervan aan de politiezone CARMA gevraagd om een 
nieuw impact- en risicoanalyse voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te maken. In 
tussentijd mochten de drones blijven ingezet worden zoals dit al in het verleden gebeurde. 

Inmiddels werd een nieuwe analyse opgemaakt in samenspraak met het COC. Op basis van die 
analyse wordt een vernieuwde toestemmingsaanvraag voor het gebruik van camera's gemonteerd op 
een drone ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

18 Gemeenteraadscommissies: wijziging samenstelling - Kennisneming

Naar aanleiding van het ontslag van schepen Jos Plessers en de aanstellingen van schepen Jan 
Verjans en raadslid Pieter Schuurmans worden er op verzoek van de Via-fractie wijzigingen 
doorgevoerd in de samenstelling van de raadscommissies. 

19 Interlokale vereniging Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer: jaarrekening en 
verslagen 2020 - Goedkeuring

Het derde werkingsjaar van de interlokale vereniging 'Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer' liep van 1 
januari 2020 tot 31 december 2020. De vereniging zorgt voor de uitvoering van de Vlaamse 
beleidsdoelstellingen op vlak van wonen en ontvangt daarvoor Vlaamse subsidies. 

Wonen Vlaanderen gaf een positieve evaluatie voor werkingsjaar 2020 waarbij er geen subsidies 
werden ingehouden. De jaarrekening en de verslagen worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring 
voorgelegd. 

20 Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland: jaarrekening en 
jaarverslag 2020 - Goedkeuring

De gemeente is aangesloten bij de 'interlokale vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland'.

Art. 22, 24 en 25 van de overeenkomst betreffende de oprichting van deze interlokale vereniging 
verplichten de provincie Limburg als eerstverantwoordelijke partner ertoe jaarlijks, binnen de 6 
maanden na afsluiting van het voorgaande boekjaar, de jaarrekening van deze interlokale vereniging 
samen met het jaarverslag ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg.

De provincieraad van Limburg keurde de jaarrekening en het jaarverslag 2020 goed in zitting van 21 
april 2021.

De jaarrekening en het jaarverslag 2020 worden nu ook aan de gemeenteraad ter goedkeuring 
voorgelegd.

21 Vereniging voor Openbaar Groen vzw: aanduiding afgevaardigde algemene 
ledenvergadering - Goedkeuring

In haar zitting van 30 december 2020 verleende het college van burgemeester en schepenen 
goedkeuring aan het lidmaatschap van de gemeente Bocholt bij de Vereniging voor Openbaar Groen 
vzw. 
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Op 11 mei 2021 ontving de gemeente een eerste uitnodiging tot deelname aan de jaarlijkse statutaire 
algemene ledenvergadering die online zal plaatsvinden op dinsdag 15 juni 2021.

Om aan deze algemene ledenvergadering deel te kunnen nemen is, het aangewezen een 
afgevaardigde voor de algemene ledenvergadering aan te duiden.

22 Limburg.net: agenda A.V. en vaststelling mandaat - Goedkeuring

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agenda van de A.V. van Limburg.net van 23 juni 
eerstkomend die volgende agendapunten bevat:

1. welkom door de voorzitter;
2. aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten);
3. jaarrekening 2020 / Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders 

/ Verslag van de commissaris (454 DLB, art. 40 statuten);
4. activiteitenverslag 2020;
5. kwijting aan de bestuurders (art. 454 DLB, art. 40 statuten);
6. kwijting aan de commissaris (art. 454 DLB, art. 40 statuten);
7. benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 statuten); 

a. de heer Bert Schelmans vervangt de heer Leo Cardinaels als effectieve 
afgevaardigde voor de gemeente Bocholt voor het algemeen comité;

b. mevrouw Jerica Heleven vervangt de heer Hugo Leroux als effectieve 
afgevaardigde voor de gemeente Diepenbeek  voor het algemeen comité;

         8. varia.

De gemeenteraad moet tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger vaststellen.

23 Cipal dv: wijziging plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering - 
Goedkeuring

Als aangeslotene bij Cipal dv ontving de gemeente een uitnodiging tot deelname aan de algemene 
vergadering van Cipal dv die op 24 juni 2021 plaatsvindt.

In zitting van 31 januari 2019 besliste de gemeenteraad raadslid Jan Verjans aan te duiden als 
afgevaardigde in de statutaire algemene vergadering van Cipal dv en raadslid Jaklien Goijens als diens 
plaatsvervanger. Na het ontslag van raadslid Jaklien Goijens kan de gemeente een andere 
plaatsvervanger aanduiden.

24 Cipal dv: agenda A.V. en vaststelling mandaat - Goedkeuring

De gemeente wordt uitgenodigd tot deelname aan de algemene vergadering van Cipal dv die op 24 
juni 2021 plaatsvindt.

Gezien de Covid-19 pandemie heeft de raad van bestuur van Cipal dv beslist deze vergadering op 
digitale wijze te laten plaatsvinden via een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch 
communicatiemiddel.

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agenda van de A.V. die volgende agendapunten 
bevat:
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1. toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s);
2. jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020;
3. goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten 

op 31 december 2020;
4. jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020;
5. goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, 

afgesloten op 31 december 2020;
6. kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020;
7. vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris;
8. goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

De gemeenteraad moet tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger vaststellen.

25 Welzijnsregio Noord-Limburg en DISV Regio Noord-Limburg: oproeping 
algemene vergaderingen op 8 juni 2021 - Kennisneming

Kennisgeving van de uitnodiging algemene vergadering van de Welzijnsregio Noord-Limburg en DISV 
Regio Noord-Limburg op 8 juni 2021.

26 RUP Zandcluster Kaulille: definitieve 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. 

Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad 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.

Na de organisatie van het openbaar onderzoek, de behandeling van de ingediende adviezen en 
bezwaren, ligt het RUP 'Zandcluster Kaulille' nu voor ter definitieve vaststelling.
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde Zitting van 27 mei 2021

OPENBARE ZITTING
1 2021_RMW_00011 Hoogstraat: verkoop van een deel van een kadastraal perceel - 

Goedkeuring

2 2021_RMW_00012 Levering groene elektriciteit en gas: aanstelling aankoopcentrale 
Vlaams EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring

3 2021_RMW_00013 Burgerparticipatie: digitaal participatieplatform en burgerpanels - 
opdrachtencentrale Cipal dv -  - Goedkeuring

4 2021_RMW_00014 Telecommunicatiediensten: opdrachtencentrale Vlaamse 
Overheid -  - Goedkeuring

5 2021_RMW_00015 Klein ICT materiaal: opdrachtencentrale Vlaamse Overheid - 
Goedkeuring

6 2021_RMW_00016 Logo Limburg vzw: erkenning  Logo regio Hasselt en Logo regio 
Genk 2022-2027 - Goedkeuring

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Voorzitter raad maatschappelijk 
welzijn
Stijn Van Baelen
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting Zitting van 27 mei 2021

1 Hoogstraat: verkoop van een deel van een kadastraal perceel - Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de verkoop door OCMW Bocholt van een deel van het 
kadastraal perceel Bocholt, 1ste afdeling, sectie C, nummer 168 D goed. Het betreft 577 m² van de 
890 m². Dit gebeurt op vraag van Fluvius om er rioleringswerken uit te kunnen voeren en er een 
wachtbekken te kunnen plaatsen. Het terrein van 577 m² betreft een terrein, deels agrarisch, deels in 
woongebied, gelegen achter de woning Hoogstraat 16 te 3950 Bocholt met een vlotte toegang 
langsheen deze woning. 

2 Levering groene elektriciteit en gas: aanstelling aankoopcentrale Vlaams 
EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring

De raamovereenkomst voor de aanlevering van energie (elektriciteit en aardgas), afgesloten door 
Proclim als opdrachtencentrale, loopt af einde december 2021. 

De raad voor maatschappelijk welzijn bespreekt de mogelijkheid van de aanstelling van het Vlaams 
EnergieBedrijf (VEB) als aankoopcentrale voor de levering van energie. De leveringen zijn voorzien 
voor de jaren 2022, 2023 en 2024.

3 Burgerparticipatie: digitaal participatieplatform en burgerpanels - 
opdrachtencentrale Cipal dv -  - Goedkeuring

Cipal dv heeft de opdracht  'afname van de raamovereenkomst burgerparticipatie: een digitaal 
participatieplatform en burgerpanels'  uitgeschreven als een raamovereenkomst waarbij Cipal dv 
optreedt als opdrachtencentrale.

Hierdoor kunnen OCMW's producten uit de overheidsopdracht afnemen aan de voorwaarden die Cipal 
dv bedongen heeft, zonder zelf een gunningsprocedure te volgen. 

Voordeel is dus dat het lokaal bestuur Bocholt in kader van haar acties rond burgerparticipatie digitale 
tools kan afnemen via de leveranciers aan wie de percelen gegund zijn: perceel 1 aan Citizenlab nv en 
perceel 2 aan Indiville cvba. 

4 Telecommunicatiediensten: opdrachtencentrale Vlaamse Overheid -  - 
Goedkeuring

De Vlaamse Gemeenschap heeft de opdracht 'Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse 
overheid, lokale en provinciale besturen' uitgeschreven als een raamovereenkomst waarbij de Vlaamse 
Gemeenschap optreedt als opdrachtencentrale. 

Hierdoor kunnen OCMW's producten uit de overheidsopdracht afnemen aan de voorwaarden die de 
Vlaamse Gemeenschap bedongen heeft, zonder zelf een gunningsprocedure te volgen. 

5 Klein ICT materiaal: opdrachtencentrale Vlaamse Overheid - Goedkeuring

De Vlaamse Gemeenschap heeft de opdracht 'Leveren klein ICT-materiaal' uitgeschreven als een 
raamovereenkomst waarbij de Vlaamse Gemeenschap optreedt als opdrachtencentrale.



2/2

Hierdoor kunnen OCMW's producten uit de overheidsopdracht afnemen aan de voorwaarden die de 
Vlaamse Gemeenschap bedongen heeft, zonder zelf een gunningsprocedure te volgen. 

6 Logo Limburg vzw: erkenning  Logo regio Hasselt en Logo regio Genk 2022-
2027 - Goedkeuring

OCMW Bocholt ondersteunt de erkenning van Logo Limburg vzw (= Logo regio Hasselt + Logo regio 
Genk) voor de periode 2022-2027. 
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