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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 26 augustus 2021

Info & onthaal - Info

6 2021_GR_00098 Digital signage: concessievoorwaarden - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Schepen; de heer Jan 
Verjans, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; de heer 
Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid; de 
heer Mathieu Damen, Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid; de 
heer Toon Geusens, Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Guido Schonkeren, 
Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; mevrouw Sara 
Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Tom Wertelaers, Raadslid; mevrouw Ann 
Vande Weyer, Raadslid; de heer Pieter Schuurmans, Raadslid; de heer Eddie Brebels, Algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Luc Martens, Raadslid; de heer Lode Van Mierlo, Raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
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 MJP 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.
In de toekomst wenst het bestuur drie outdoorschermen 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 reclameboodschappen uit te zenden op de drie 
outdoorschermen. 
Het College van Burgemeester en Schepenen kiest om de aanschaf van de drie schermen op te 
splitsen in twee aparte procedures. De aanschaf van een scherm loopt via een domeinconcessie. De 
andere twee schermen zullen via de opdrachtencentrale van s-Lim (met verrekeningsrechten) in 
gebruik genomen worden.  
Inhoudelijk zullen de boodschappen op de drie schermen dezelfde zijn. Tenzij het bestuur opteert om 
andere boodschappen aan te bieden, naargelang de context en het doelpubliek. Aanvullend biedt s-
Lim boodschappen van algemeen nut aan die door andere instanties rechtstreeks op de Bocholter 
schermen kunnen getoond worden (zie bijlage). 
De content wordt naar de schermen gestuurd via de CMS-software van s-Lim. s-Lim biedt 
ondersteuning en templates aan op basis van de huis- en communicatiestijl van ons bestuur, zodat de 
informatiedienst eenvoudig  inhoud op de outdoorschermen kan plaatsen. Het scherm dat in 
domeinconcessie wordt gegeven, dient compatibel te zijn met de CMS-software van s-Lim. 
Dit dossier werd besproken op het beleidscollege 21 januari 2021 en goedgekeurd op het 
managementteam van 9 februari 2021. 
Het college van burgemeester en schepenen van donderdag 20 mei 2021 gaf haar principiële 
goedkeuring om een concessierecht van meer dan negen jaar op een deel van een perceel grond voor 
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de plaatsing van een LED-scherm voor visuele communicatie in het straatbeeld te verlenen. Het 
betreft een deel van het stuk grond van 6m² gelegen aan de Kaulillerweg, vlakbij de rotonde in 
Bocholt-centrum, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, perceelnummer 549C4.

Argumentatie
De gemeente wil gebruik maken van grote videoborden om de visuele communicatie in het 
straatbeeld te bevorderen.
De gemeente Bocholt verleent, onder de vorm van een concessieovereenkomst, de mogelijkheid tot 
het exploiteren van een domeinconcessie van het in concessie gegeven deel van het openbaar domein 
waarop LED-borden worden geplaatst met het oog op de publieke en private uitbating van deze LED-
borden.
De toewijzing van de concessie tot uitbating zal gebeuren na een bekendmaking van de 
concessievoorwaarden en een oproep tot offertes. De algemene en bijzondere voorwaarden zoals 
vermeld in de bijgevoegde concessieovereenkomst zijn een essentieel onderdeel van de concessie. Als 
gunningscriteria gelden de beoordeling van zichtbaarheid van de boodschappen (20%), de kwaliteit 
van de schermen (50%) alsook de interoperabiliteit van het Content Management System met s-Lim 
(30%). Door het indienen van een offerte verklaart de kandidaat zich akkoord met alle onderdelen 
van de concessieovereenkomst.

Juridische grond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikels 41, 11° en 56, 
§3, 8°,b.
Het Burgerlijk Wetboek, artikels 1101 en volgende en artikel 1712.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 20 stemmen voor: Ann Bernaerts; Mia Croonen; Mathieu Damen; Geertje Das; Sylvia Dries; Nicole 
Ketelbuters; Bert Schelmans; Guido Schonkeren; Pieter Schuurmans; Friedo Steensels; Lieve 
Theuwissen; Stijn Van Baelen; Ann Vande Weyer; Marc Vanherk; Erik Vanmierlo; Jos Vanmontfort; 
Jan Verjans; Sara Vrolix; Tom Wertelaers; Lieve Willems
- 1 stem(men) tegen: Toon Geusens

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de concessievoorwaarden voor een domeinconcessie op een 
stukje grond met het oog op het plaatsen van een LED-bord voor publieke en private berichtgeving, 
zoals gehecht aan dit besluit.

Bijlagen
1. GR 2021 08 26_Concessievoorwaarden domeinconcessie LED-bord rotonde.pdf
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
#$ondertekening2$#
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