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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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toelichting & persnota
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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
20u00: Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) 
aansluitend: Gemeenteraad
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde Zitting van 24 juni 2021

OPENBARE ZITTING
1 2021_RMW_00019 Jaarrekening 2020 gemeente/OCMW Bocholt – vaststelling 

OCMW-deel

2 2021_RMW_00018 Organisatiebeheersing: rapportering 2019-2020 - Kennisneming

3 2021_RMW_00020 Besteding maatregel ZOOM 18/25: aankoop laptops voor 
jongeren - Bekrachtiging

4 2021_RMW_00021 Landwaarts cvba: wijziging afgevaardigde algemene vergadering 
- Goedkeuring

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter raad maatschappelijk 
welzijn
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting Zitting van 24 juni 2021

1 Jaarrekening 2020 gemeente/OCMW Bocholt – vaststelling OCMW-deel

Hoewel het juridisch twee afzonderlijke entiteiten blijven, vormen de gemeente en haar OCMW samen 
1 rapporteringsentiteit en maken ze een geïntegreerde jaarrekening. De geïntegreerde jaarrekening 
2020 sluit (afgerond) met een 'beschikbaar budgettair resultaat' van € 9.086.895 en een 
'autofinancieringsmarge' van € 3.115.352.

2 Organisatiebeheersing: rapportering 2019-2020 - Kennisneming

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks over het organisatiebeheersingssysteem aan het college 
van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast 
bureau. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgend jaar. De 
bestuursorganen nemen kennis van deze rapportage. Dit is zo vastgesteld in artikel 219 van het 
decreet over het lokaal bestuur.

Gezien de uitbraak van de COVID-19 pandemie in het voorjaar van 2020 en de langdurige afwezigheid 
van de algemeen directeur vanaf einde juni 2020 werd er in 2020 niet gerapporteerd over het 
organisatiebeheersingssysteem van 2019. Daarom wordt er thans gerapporteerd over de jaren 2019 
én 2020.

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een 
redelijke zekerheid te verschaffen dat men:
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2° wetgeving en procedures naleeft;
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

3 Besteding maatregel ZOOM 18/25: aankoop laptops voor jongeren - 
Bekrachtiging

De Federale Regering besliste om extra in te zetten op de ondersteuning van jongeren en studenten 
in een kwetsbare situatie ten gevolge van de COVID-19-pandemie. OCMW Bocholt krijgt hiervoor, 
volgens het Koninklijk Besluit van 3 maart 2021, een subsidiebedrag van € 8.411,00 toegekend. 

Er wordt voorgesteld om over te gaan tot verdeling van gratis refurbished laptops aan jongeren die 
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zullen zeer duidelijk gecommuniceerd worden 
in de publicaties ter bekendmaking van het project.

Aan de raad wordt voorgesteld om het besluit van het vast bureau van 22 april 2021 'aankoop 
refurbished laptops in bulk voor cliënten sociale dienst' te bekrachtigen. 

4 Landwaarts cvba: wijziging afgevaardigde algemene vergadering - Goedkeuring

In zitting van 25 april 2019 besliste de Raad voor Maatschappelijk Welzijn schepen Leo Cardinaels aan 
te duiden als afgevaardigde in de statutaire algemene vergadering van Landwaarts cvba. Naar 
aanleiding van de ontvangst van de uitnodiging tot deelname aan de bijzondere algemene 
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vergadering en ingevolge het overlijden van voormalig schepen Leo Cardinaels moet de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn overgaan tot aanduiding van een nieuwe afgevaardigde in de statutaire 
algemene vergadering. 
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Gemeenteraad
Dagorde Zitting van 24 juni 2021

OPENBARE ZITTING
1 2021_GR_00076 AGB Bocholt:  jaarrekening 2020  - Goedkeuring

2 2021_GR_00077 Jaarrekening 2020 gemeente/OCMW Bocholt – vaststelling 
gemeentelijk deel

3 2021_GR_00078 Jaarrekening 2020 gemeente/OCMW Bocholt – goedkeuring 
OCMW-deel

4 2021_GR_00079 Organisatiebeheersing: rapportering 2019-2020 - Kennisneming

5 2021_GR_00080 Visum 2020: rapportering financieel directeur  - Kennisneming

6 2021_GR_00081 Limburg.net: afvalreglement - Goedkeuring

7 2021_GR_00075 GECORO: aanstelling vaste secretaris en plaatsvervangend 
secretaris - Goedkeuring

8 2021_GR_00082 Goolderheideweg 19/C000:  verzoek voor akkoord verkoop 
bedrijfsunit met aanhorigheden op en met grond - Goedkeuring

9 2021_GR_00083 Goolderheideweg 19/D000:  verzoek voor akkoord verkoop 
bedrijfsunit met aanhorigheden op en met grond - Goedkeuring

10 2021_GR_00084 Ambachtstraat 5/D000:  verzoek voor akkoord verkoop 
bedrijfsunit met aanhorigheden op en met grond - Goedkeuring

11 2021_GR_00085 Bosstraat: onderhandse verkoop gronden aan N.V. Goolderheide 
naar aanleiding van einde recht van erfpacht - Goedkeuring

12 2021_GR_00086  Kakebeekstraat: onderhandse verkoop aan V.L.M. van perceel 
in natuurgebied- ontwerpakte - Goedkeuring

13 2021_GR_00087 Verenigingslokalen en terreinen De Bosschel: huurovereenkomst 
Schutterij Sint-Joris Kaulille - Goedkeuring

14 2021_GR_00088 Verenigingslokalen en terreinen De Bosschel: huurovereenkomst 
KWB Sport Kaulille - Goedkeuring

15 2021_GR_00089 Verenigingslokalen en terreinen De Bosschel: huurovereenkomst 
Vendeliersgroep Alferi Kaulille - Goedkeuring

16 2021_GR_00090 Verenigingslokalen en terreinen De Bosschel: huurovereenkomst 
Krachtbalclub Poederjongens Kaulille - Goedkeuring

17 2021_GR_00091 Everzwijnen: plaatsen van een afrastering - aanvraag subsidie en 
samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring

18 2021_GR_00092 Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Jos Vanmontfort - 
herhaling opleidingen AED toestel - Goedkeuring
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Algemeen Directeur
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
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Gemeenteraad
Toelichting Zitting van 24 juni 2021

1 AGB Bocholt:  jaarrekening 2020  - Goedkeuring

De jaarrekening 2020 van AGB Bocholt wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deze rekening sluit af met een 'winst van het boekjaar' van € 66.643,24. Er wordt 10 % of € 6.664,32 
als dividend uitgekeerd aan de gemeente. 

2 Jaarrekening 2020 gemeente/OCMW Bocholt – vaststelling gemeentelijk deel

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk deel van de jaarrekening 2020 van gemeente/OCMW Bocholt 
vast.

Hoewel het juridisch twee afzonderlijke entiteiten blijven, vormen de gemeente en haar OCMW samen 
één rapporteringsentiteit en maken ze een geïntegreerde jaarrekening. 

De geïntegreerde jaarrekening 2020 sluit (afgerond) met een 'beschikbaar budgettair resultaat' van € 
9.086.895 en een 'autofinancieringsmarge' van € 3.115.352.

3 Jaarrekening 2020 gemeente/OCMW Bocholt – goedkeuring OCMW-deel

De gemeenteraad keurt het OCMW-deel van jaarrekening 2020 van gemeente/OCMW Bocholt goed 
waardoor de jaarrekening 2020 van gemeente/OCMW Bocholt definitief is vastgesteld. 

Hoewel het juridisch twee afzonderlijke entiteiten blijven, vormen de gemeente en haar OCMW samen 
één rapporteringsentiteit en maken ze een geïntegreerde jaarrekening. 

De geïntegreerde jaarrekening 2020 sluit (afgerond) met een 'beschikbaar budgettair resultaat' van € 
9.086.895 en een 'autofinancieringsmarge' van € 3.115.352.

4 Organisatiebeheersing: rapportering 2019-2020 - Kennisneming

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks over het organisatiebeheersingssysteem aan het college 
van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast 
bureau. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgend jaar. De 
bestuursorganen nemen kennis van deze rapportage. Dit is zo vastgesteld in artikel 219 van het 
decreet over het lokaal bestuur van van 22 december 2017.

Gezien de uitbraak van de COVID-19 pandemie in het voorjaar van 2020 en de langdurige afwezigheid 
van de algemeen directeur vanaf einde juni 2020 werd er in 2020 niet gerapporteerd over het 
organisatiebeheersingssysteem van 2019. Daarom wordt er nu gerapporteerd over de jaren 2019 én 
2020.

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een 
redelijke zekerheid te verschaffen dat men:
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2° wetgeving en procedures naleeft;
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
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4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

5 Visum 2020: rapportering financieel directeur  - Kennisneming

Voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom zijn 
onderworpen aan een voorafgaand visum van de financieel directeur, dit voordat enige verbintenis 
kan worden aangegaan.

De gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder 
de financieel directeur de controle uitoefent.  Concreet zijn verrichtingen waarvan het bedrag niet 
hoger is dan € 10.000,00 exclusief btw vrijgesteld van visumverplichting. 

Achteraf rapporteert de financieel directeur hierover aan de gemeenteraad. In casu gaat het over de 
periode 2020.

6 Limburg.net: afvalreglement - 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 
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Het huidige reglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen vastgesteld op 28 november 2013 moet opnieuw vastgesteld worden. Tevens zijn 
er enkele beperkte algemene en tekstuele wijzigingen in het belastingreglement van Limburg.net. het 
vernieuwde afvalreglement kreeg een update naar aanleiding van:

 de start van de nieuwe blauwe zak op 1 april 2021;
 de omzendbrief van minister van Omgeving rond inzameling van asbestcement via de 

recyclageparken met onder andere de verplichting tot verpakt aanleveren;
 tekstuele aanpassingen.

7 GECORO: aanstelling vaste secretaris en plaatsvervangend secretaris - 
Goedkeuring

De gemeenteraad benoemde op 28 mei 2020 definitief de participanten van de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO): de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de 
vaste secretaris.

Vermits de aangestelde secretaris inmiddels niet meer voor ons openbaar bestuur werkt dringt er zich 
een vervanging van deze functie op. Ook stelt men voor om een plaatsvervangend secretaris aan te 
stellen. 

8 Goolderheideweg 19/C000:  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 12 en P 2 en 19) op en met grond gelegen op de percelen, 
1/C/1147K en 1147L, Goolderheideweg 19/C000 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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9 Goolderheideweg 19/D000:  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 10 en P 6 en 7) op en met grond gelegen op de percelen, 
1/C/1147K en 1147L, Goolderheideweg 19/D000 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. 

10 Ambachtstraat 5/D000:  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 4 en P 10 en 13) 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 oorspronkelijke verkoopakte van 2 maart 1998 en de verkoopakte met de huidige 
eigenaar op 6 december 2019 en de aankoper. 

11 Bosstraat: onderhandse verkoop gronden aan N.V. Goolderheide naar 
aanleiding van einde recht van erfpacht - Goedkeuring

Het recht van erfpacht afgesloten met de N.V. Goolderheide, met zetel langs de Bosstraat 1 te 3950 
Bocholt is tot een einde gekomen. 

De N.V. Goolderheide wenst nu de gemeentelijke gronden behorende tot deze voormalige erfpacht 
onderhands aan te kopen van de gemeente Bocholt tegen schattingsprijs. Dit omwille van het feit dat 
de NV Goolderheide de gronden duurzaam in bezit wenst te hebben.

De gemeenteraad van Bocholt dient deze verkoop goed te keuren. 

12  Kakebeekstraat: onderhandse verkoop aan V.L.M. van perceel in natuurgebied- 
ontwerpakte - Goedkeuring

De gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te geven voor de onderhandse verkoop van 
een perceel grond gelegen in natuurgebied, langs de Kakebeekstraat, met een totale oppervlakte van 
1ha 78a 66ca en met een totale schattingsprijs van € 27.000,00, aan de Vlaamse Landmaatschappij 
(V.L.M.). 

Aangezien de V.L.M. bevestigd heeft om haar voorkeurrecht uit te oefenen, kan deze verkoop 
onderhands gebeuren. 

De raad dient hiervoor de opgestelde ontwerpakte goed te keuren. 

13 Verenigingslokalen en terreinen De Bosschel: huurovereenkomst Schutterij 
Sint-Joris Kaulille - Goedkeuring

De gemeenteraad gunde in haar zitting van 26 september 2019 de opdracht 'bouwen van 
verenigingslokalen in Kaulille'. De bouwwerken zijn intussen nagenoeg afgerond en de betrokken 
verenigingen (KWB Sport Kaulille, Schutterij St.-Joris Kaulille, Vendeliersgroep Alferi Kaulille, 
krachtbalclub Poederjongens Kaulille) kunnen de accommodatie in gebruik nemen. 

Voor de ingebruikname van het verenigingslokaal met bijhorende terreinen moet een 
huurovereenkomst tussen de gemeente en de betrokken verenigingen afgesloten worden. Dit om de 
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rechten en plichten van de (ver)huurder(s) goed te omschrijven en duidelijke afspraken (startdatum, 
vergoeding, onderhoud, verzekeringen,...) te maken. 

14 Verenigingslokalen en terreinen De Bosschel: huurovereenkomst KWB Sport 
Kaulille - Goedkeuring

De gemeenteraad gunde in haar zitting van 26 september 2019 de opdracht 'bouwen van 
verenigingslokalen in Kaulille'. De bouwwerken zijn intussen nagenoeg afgerond en de betrokken 
verenigingen (KWB Sport Kaulille, Schutterij St.-Joris Kaulille, Vendeliersgroep Alferi Kaulille, 
krachtbalclub Poederjongens Kaulile) kunnen de accommodatie in gebruik nemen.

Voor de ingebruikname van het verenigingslokaal met bijhorende terreinen moet een 
huurovereenkomst tussen de gemeente en de betrokken verenigingen afgesloten worden. Dit om de 
rechten en plichten van de (ver)huurder(s) goed te omschrijven en duidelijke afspraken (startdatum, 
vergoeding, onderhoud, verzekeringen,...) te maken. 

15 Verenigingslokalen en terreinen De Bosschel: huurovereenkomst 
Vendeliersgroep Alferi Kaulille - Goedkeuring

De gemeenteraad gunde in haar zitting van 26 september 2019 de opdracht 'bouwen van 
verenigingslokalen in Kaulille'. De bouwwerken zijn intussen nagenoeg afgerond en de betrokken 
verenigingen (KWB Sport Kaulille, Schutterij St.-Joris Kaulille, Vendeliersgroep Alferi Kaulille, 
krachtbalclub Poederjongens Kaulille ) kunnen de accommodatie in gebruik nemen.

Voor de ingebruikname van het verenigingslokaal moet een huurovereenkomst tussen de gemeente 
en de betrokken verenigingen afgesloten worden. Dit om de rechten en plichten van de 
(ver)huurder(s) goed te omschrijven en duidelijke afspraken (startdatum, vergoeding, onderhoud, 
verzekeringen,...) te maken.

16 Verenigingslokalen en terreinen De Bosschel: huurovereenkomst 
Krachtbalclub Poederjongens Kaulille - Goedkeuring

De gemeenteraad gunde in haar zitting van 26 september 2019 de opdracht 'bouwen van 
verenigingslokalen in Kaulille'. De bouwwerken zijn intussen nagenoeg afgerond. De Krachtbalclub 
Poederjongens Kaulille krijgen beschikking over een stuk grond gelegen bij de verenigingslokalen voor 
de aanleg van krachtbalterreinen. 

Voor de ingebruikname van het terrein moet een huurovereenkomst tussen de gemeente en de 
betrokken vereniging afgesloten te worden. Dit om de rechten en plichten van de (ver)huurder(s) 
goed te omschrijven en duidelijke afspraken (startdatum, vergoeding, ...) te maken. 

17 Everzwijnen: plaatsen van een afrastering - aanvraag subsidie en 
samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring

De Landbouwraad wenst een 'aanvraag van een subsidie voor een project rond preventieve 
maatregelen voor everzwijnen in 2021' in te dienen bij Agentschap Natuur en Bos. Hiervoor zal de 
Landbouwraad een project indienen in verband met de bestrijding van everzwijnen door het plaatsen 
van afrastering. 

Om dit project te kunnen realiseren vraagt de Landbouwraad aan de gemeente om partner te zijn in 
dit project door middel van het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst.  Dit betekent ook dat 
de gemeente het project financieel zal ondersteunen. De gemeente zal dan in de subsidieaanvraag als 
partner worden aangegeven en de subsidieaanvraag goedkeuren.
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18 Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Jos Vanmontfort - herhaling 
opleidingen AED toestel - Goedkeuring

Tijdens de gemeenteraad van februari 2020 heeft raadslid Vanmontfort een voorstel gedaan om 
nieuwe en herhalingssopleidingen te organiseren voor het bedienen van een AED toestel om op die 
manier te komen tot het burgerhulpverleningsnetwerk via de EVapp.

Schepen Plessers heeft zich toen in naam van het college geëngageerd om hier werk van te maken.

Door de coronapandemie is alles stil gevallen. 

In onze gemeente heeft een personeelslid van het OCMW de organisatie hieromtrent op zich 
genomen. Tijdens de grote vakantie moet zij bevallen en men vreest dat dan alles weer stil valt nog 
voordat het is begonnen.

Sommigen plaatselijke Rode Kruis afdelingen beginnen nu stilaan met de opstart van de cursussen.

Het thema van de hartproblemen en reanimatie is nu razend actueel door het voorval tijdens een 
wedstrijd van het EK voetbal.

Wij hebben in onze gemeente meerdere AED toestellen hangen. De opleiding hiervoor aan de 
vrijwilligers dateert reeds van meer dan vijf jaar geleden. Wie kan nog in een dringend geval de 
koelbloedigheid bewaren en de juiste handelingen uitvoeren in afwachting van de hulpdiensten? Het is 
raadzaam zoveel mogelijk mensen te hebben die deel kunnen uitmaken van het 
burgerhulpverleningsnetwerk via de EV-app.

Het raadslid wenst dat een schepen werk maakt van dit thema via de preventieadviseur en dat de 
schepen probeert om nog iemand te vinden die zich deze materie eigen maakt.
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