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Gemeente- en OCMW-raad &Gemeente- en OCMW-raad &
Raad van bestuur van het AGBRaad van bestuur van het AGB

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. 

do. 26 augustus 2021
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
19u45: Raad van Bestuur Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)
20u00: Gemeenteraad
aansluitend: Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) 
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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Dagorde Zitting van 26 augustus 2021

1 2021_RBA_00017 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 
27 mei 2021 - Goedkeuring

2 2021_RBA_00018 GC De Kroon - inkomprijzen voorstellingen/cursussen seizoen 
2021-2022 - Goedkeuring

Secretaris
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#
#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter
Jan Verjans

#$ondertekening2$#

#$ondertekening2$#
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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Toelichting Zitting van 26 augustus 2021

Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 27 mei 2021 - 
Goedkeuring

GC De Kroon - inkomprijzen voorstellingen/cursussen seizoen 2021-2022 - 
Goedkeuring

De Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Bocholt dient de inschrijvingsprijzen van 
de voorstellingen en de cursussen van gemeenschapscentrum 'de Kroon' voor het seizoen 2021 - 2022 
goed te keuren op voorstel van het bestuur van de cultuurraad en op basis van de uitkoopprijzen van 
voorstellingen en cursussen. 



1/1

Gemeenteraad
Dagorde Zitting van 26 augustus 2021

OPENBARE ZITTING
1 2021_GR_00093 Covid 19-pandemie: contact- en bronopsporing - verlenging 

samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid - 
addendum - Goedkeuring

2 2021_GR_00094 Buurtweg 63 : gedeeltelijke verlegging gemeenteweg - definitieve 
vaststelling - Goedkeuring

3 2021_GR_00095 Ambachtstraat 5/G000:  verzoek voor akkoord verkoop 
bedrijfsunit met aanhorigheden op en met grond - Goedkeuring

4 2021_GR_00096 Zandstraat: riolering en wegenis -  lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

5 2021_GR_00097 Gewestweg N76: positief advies bijkomende snelheidsbeperking  
- Goedkeuring

6 2021_GR_00098 Digital signage: concessievoorwaarden - Goedkeuring

7 2021_GR_00099 Geografisch Informatiesysteem (GIS): intrekking 
beheersoverdracht  voor de activiteit FluviusGis  - Goedkeuring

8 2021_GR_00100 Inburgeringstraject: proeftuinen - protocol voor gegevensdeling - 
Goedkeuring

9 2021_GR_00101 ERSV Limburg vzw: ontbinding en vereffening - Goedkeuring

10 2021_GR_00102 Kunstacademie Noord-Limburg: eindejaarsstukken 2020 - 
Goedkeuring

11 2021_GR_00103 Klachten 2020 - Kennisneming

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#
#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#

#$ondertekening2$#
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Gemeenteraad
Toelichting Zitting van 26 augustus 2021

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. In de 
zitting van 27 mei 2021 werd de overeenkomst nogmaals verlengd tot en met 31 augustus 2021. 
De Vlaamse Regering biedt de optie deze overeenkomst nu nog verder te verlengen tot en met 15 
oktober 2021 en legt hiervoor een addendum ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

Buurtweg 63 : gedeeltelijke verlegging gemeenteweg - definitieve vaststelling - 
Goedkeuring

Er werd 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.  
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2021 deze aanvraag voorlopig vastgesteld en de opdracht gegeven 
aan de college om de procedure, volgens de wettelijke bepalingen, op te starten. Er werd een 
openbaar onderzoek gehouden en de nodige adviezen werden ingewonnen. 
Rekening houdend met het bezwaar uit het openbaar onderzoek én het advies van de provincie wordt 
aan de gemeenteraad gevraagd om de aanvraag definitief vast te stellen. 

Ambachtstraat 5/G000:  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 5 en P 29 en 34) op en met grond gelegen op de percelen, 
1/C/1147M, 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. 

Zandstraat: riolering en wegenis -  lastvoorwaarden en gunningswijze - 
Goedkeuring

Fluvius wilde initieel een kleine netuitbreiding doen in de Zandstraat. Omdat de gemeente op dat 
moment al bezig was met de herinrichting van Reppel centrum leek het opportuun om de werken in 
de Zandstraat te laten aansluiten op de werken in het centrum van Reppel.
Dit heeft 3 grote voordelen:

 de afkoppelingen in de Zandstraat sluiten ineens aan op de afkoppelingen in Reppel centrum 
in plaats van dat deze anders terug in het gemengde stelsel komen;

 het stukje Bergerheidestraat wordt ook optimaal afgekoppeld;
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 de parking en de wegenis aan de zuidzijde van de school wordt ook vernieuwd, zodat de hele 
omgeving van de school en de kerk in een nieuw jasje steekt.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren voor 
de opdracht ‘ Zandstraat: riolering en wegenis'. 

Gewestweg N76: positief advies bijkomende snelheidsbeperking  - 
Goedkeuring

Na herhaalde ongevallen op het kruispunt N76h/N76 (Sportlaan-Vierbaanseweg) heeft de gemeente 
Bocholt advies gevraagd aan Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) tot het nemen van maatregelen 
betreffende dit kruispunt.
Dit agendapunt werd aangehaald op de Provinciale Commissie verkeersveiligheid van 16 juni 2020. De 
Provinciale Commissie ging onder andere akkoord met het voorstel om de maximumsnelheid ter 
hoogte van het kruispunt te verlagen van 90 km/u naar 70 km/u. AWV volgt het advies van de 
Provinciale Commissie.
AWV vraagt een wijziging voor een bijkomende snelheidsbeperking tussen meetpunten 49.000 en 
50.670 rechts en 49.000 tot 50.750 links en een bijkomende snelheidsbeperking tussen meetpunten 
48.000 en 47.941 in beide richtingen op gewestweg N76.
Naar aanleiding van de nieuwe aansluiting voor de KMO-zone heeft de Provinciale Commissie voor 
Verkeersveiligheid op haar samenkomst van 17 november 2020 besloten om een snelheidsbeperking 
van 70 km/u in te voeren. Vanuit het oogpunt naar uniformiteit in snelheidsregimes gaat men de 
snelheidsbeperking van 70 km/u doortrekken tot de rotonde N76 x N76h. In deze zone is er geen 
fysieke middenberm en zijn er aanliggende fietspaden.
Bij elke bijkomende snelheidsbeperking of wijziging maakt het AWV een nieuw ontwerpbesluit op dat 
voor positief advies moet voorgelegd worden aan de gemeenteraad van de desbetreffende gemeente.

Digital signage: concessievoorwaarden - Goedkeuring

Het bestuur heeft op haar grondgebied 3 outdoor led-schermen. Het doel is om helder te 
communiceren naar inwoners, toeristen, handelaren, ... Dit kadert in het meerjarenplan 2020 - 2025.
Het huidige contract van twee led-schermen loopt af op 10 oktober 2021. Het derde scherm (aan 'de 
Damburg') werkt niet meer. De aansturing van de schermen gebeurt via verschillende software.
Ook in de toekomst wenst het bestuur drie outdoor schermen te gebruiken om haar communicatie en 
informatieverstrekking te garanderen en verbeteren. Bovendien wenst het bestuur de lokale economie 
te stimuleren door lokale handelaars de kans te geven om reclameboodschappen uit te zenden op de 
drie outdoor schermen. 
Het college van burgemeester en schepenen kiest om de aanschaf van de drie schermen op te 
splitsen in twee aparte procedures. Twee schermen zullen via de opdrachtencentrale van s-Lim in 
gebruik genomen worden. De aanschaf van een derde scherm loopt via een domeinconcessie. 
In kader van de procedure 'domeinconcessie' wordt de gemeenteraad gevraagd om de 
concessievoorwaarden vast te leggen.

Geografisch Informatiesysteem (GIS): intrekking beheersoverdracht  voor de 
activiteit FluviusGis  - Goedkeuring

Fluvius is de niet-kerntaken aan het afbouwen, waaronder het Geografische Informatiesysteem 
(GIS). Een geografisch informatiesysteem (meestal afgekort tot: GIS) is een informatiesysteem 
waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie 
kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. Eenvoudig 
samengevat zijn het kaarten die op elkaar gelegd kunnen worden met op de ene kaart de wegen, op 
een andere kaart alle verlichtingspalen en op een derde kaart alle elektriciteitslijnen.
De gemeente is van oordeel dat de GIS-activiteit een volwaardige activiteit betreft en wenst de GIS-
activiteit tot een volwaardige activiteit te blijven uitbouwen en desgevallend uit te breiden volgens de 
noden en tendensen in het GIS-landschap die noodzakelijk zijn voor een goede en efficiënte werking 
van het geografisch informatiesysteem en dit binnen het daarvoor bepaalde financiële kader. De 
gemeente is overtuigd dat hiervoor alternatieven op de markt voorhanden zijn.   
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Daarom wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de beheersoverdracht naar Fluvius voor de GIS-
activiteit in te trekken. 

Inburgeringstraject: proeftuinen - protocol voor gegevensdeling - Goedkeuring

De Welzijnsregio Noord-Limburg ging in januari 2021 van start met een proeftuin, 2ConnectU, in het 
kader van de 4e pijler van het inburgeringstraject (=participatie en netwerk) voor nieuwkomers. De 
focus binnen deze proeftuin ligt daarbij op de buddywerking.
Het is belangrijk dat de noodzakelijke gegevens over de deelnemende inburgeraars vlot en vooral 
veilig kunnen worden uitgewisseld tussen de trajectbegeleider van het Agentschap Integratie en 
Inburgering en de medewerker binnen het lokaal bestuur die de buddywerking opvolgt.
Daarom werd vanuit het Agentschap Integratie en Inburgering een protocol opgesteld voor de duur 
van de proeftuin (tot en met 30 juni 2022).
Dit protocol moet aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd worden.

ERSV Limburg vzw: ontbinding en vereffening - Goedkeuring

De gemeente Bocholt is lid van de vzw ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) Limburg 
sinds de oprichting ervan.
De raad van bestuur van de vzw heeft in zitting van 27 mei 2021 besloten goedkeuring te verlenen 
aan de intentieverklaring tot vrijwillige ontbinding en vereffening van de vzw.
De algemene vergadering heeft vervolgens in zitting van 17 juni 2021 kennis kunnen nemen van deze 
intentieverklaring en heeft zich unaniem bij deze intentieverklaring aangesloten .
Het voorstel tot ontbinding moet eerst ter goedkeuring voorgelegd worden aan de provincieraad, de 
onderscheiden gemeenteraden respectievelijk de beslissingsorganen van de leden-sociale partners 
vooraleer de beheersorganen van de vzw ERSV Limburg verdere beslissingen dienaangaande zullen 
nemen.
Concreet wordt de gemeente als lid gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vrijwillige ontbinding en 
vereffening van de vzw, dewelke wordt voorzien voor het 4° kwartaal van 2021. 

Kunstacademie Noord-Limburg: eindejaarsstukken 2020 - Goedkeuring

Voor de organisatie van het naschools kunstonderwijs in Noord-Limburg werd op 10 oktober 2003 de 
interlokale vereniging Noord-Limburgs kunstonderwijs opgericht. Vanuit deze interlokale vereniging 
wordt de gemeentelijke aansturing en financiering van de vzw Noord-Limburgs Instituut voor 
Kunstonderwijs, met hoofdzetel in Neerpelt en afdelingen in alle aangesloten gemeenten, 
gerealiseerd. De aangesloten gemeenten financieren de interlokale vereniging die op haar beurt 
tussenkomt in de financiële tekorten van de vzw en ook bijdraagt in de investeringen.
Het beheerscomité van de interlokale vereniging Kunstacademie Noord-Limburg heeft haar balans 
vastgesteld en deze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de respectievelijke gemeenteraden.
Daarnaast neemt de gemeenteraad kennis van de eindejaarsstukken en het resultaat 2020 volgens de 
kasboekhouding van het Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs VZW zelf.

Klachten 2020 - Kennisneming

Artikel 303 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemeen 
directeur jaarlijks rapporteert over de klachten die ingediend werden tegen de gemeente.
In 2020 werden geen officiële klachten ingediend.
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde Zitting van 26 augustus 2021

OPENBARE ZITTING
1 2021_RMW_00022 Covid 19-pandemie: verdeling Covid-19 kits aan cliënten sociale 

dienst  - Bekrachtiging

2 2021_RMW_00023 Participatie en Sociale Activering 2021: aanwending federale 
subsidies  - Goedkeuring

3 2021_RMW_00024 Participatie en Sociale activering 2021: reglement - Vaststelling

4 2021_RMW_00025 Vlaamse huurpremie: verwerkersovereenkomst Wonen-
Vlaanderen - Goedkeuring

5 2021_RMW_00026 Klachten 2020 - Kennisneming

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#
#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter raad maatschappelijk 
welzijn
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#

#$ondertekening2$#
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting Zitting van 26 augustus 2021

Covid 19-pandemie: verdeling Covid-19 kits aan cliënten sociale dienst  - 
Bekrachtiging

De OCMW's ontvingen van de federale overheid een toelage om het psychologisch welzijn van de 
gebruikers van het OCMW te bevorderen en om het begrip en de toepassing van preventieve 
gezondheidsmaatregelen te verbeteren.
De sociale dienst van het OCMW stelt daarom voor om met een deel van deze toelage Covid-19 kits 
samen te stellen. Het doel is tweeledig:

 via het aanbieden van gratis pakketten wil de sociale dienst een stuk tegemoet komen aan 
het feit dat een aantal cliënten geen budget op overschot hebben voor de aankoop van 
mondmaskers, handgels,... ;

 deze pakketten kunnen voor cliënten een extra stimulans zijn om zich tijdens de 
zomermaanden, ondanks de vele versoepelingen, aan de maatregelen te houden.  

Aan de raad wordt voorgesteld om het besluit van het vast bureau van 24 juni 2021 'Verdeling Covid-
19 kits aan cliënten sociale dienst' te bekrachtigen. 

Participatie en Sociale Activering 2021: aanwending federale subsidies  - 
Goedkeuring

Jaarlijks wordt vanuit de POD Maatschappelijke Integratie een toelage ter beschikking gesteld aan de 
OCMW's voor de financiering van initiatieven ter bevordering van de participatie en sociale activering 
van OCMW-gebruikers. Binnen het algemene kader van het doel van de maatregel zijn er drie 
hoofdlijnen uitgezet:

 bevorderen van maatschappelijke participatie;
 organiseren van collectieve modules;
 bestrijden van kinderarmoede.

Het is aan het OCMW om de ontvangen toelage te besteden volgens het vooropgestelde reglement, 
goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De POD Maatschappelijke Integratie voert 
bij de OCMW's budgettaire en inhoudelijke controles uit op deze dossiers.
 
Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd om in 2021 gebruik te mogen maken van 
de toelage participatie en sociale activering.

Participatie en Sociale activering 2021: reglement - Vaststelling

Jaarlijks wordt vanuit de POD Maatschappelijke Integratie een toelage ter beschikking gesteld aan de 
OCMW's voor de financiering van initiatieven ter bevordering van de participatie en sociale activering 
van OCMW-gebruikers. Binnen het algemene kader van het doel van de maatregel zijn er drie 
hoofdlijnen uitgezet:

 bevorderen van maatschappelijke participatie;
 organiseren van collectieve modules;
 bestrijden van kinderarmoede.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om een intern reglement vast te stellen 
waarin bepaald wordt aan welke voorwaarden de doelgroep moet voldoen om aanspraak te kunnen 
maken op een tussenkomst.

Vlaamse huurpremie: verwerkersovereenkomst Wonen-Vlaanderen - 
Goedkeuring
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Tot op heden kreeg het OCMW geen gegevens door van inwoners die recht hebben op de Vlaamse 
huurpremie maar deze niet aanvragen. Met het afsluiten van de verwerkersovereenkomst met Wonen-
Vlaanderen wordt dit wel mogelijk en kan het OCMW bij deze inwoners peilen naar de reden van het 
niet aanvragen en deze cliënten actief helpen om alsnog de aanvraag in orde te brengen zodat het 
recht zo maximaal mogelijk wordt toegekend aan de potentieel rechthebbenden.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd de Verwerkersovereenkomst Wonen 
Vlaanderen goed te keuren.

Klachten 2020 - Kennisneming

Artikel 303 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemeen 
directeur jaarlijks rapporteert over de klachten die ingediend werden tegen het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn. 
In 2020 werden geen officiële klachten ingediend.
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