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

Om tegemoet te komen aan de actuele coronamaatregelen zullen de raden plaatsvinden in de 
grote zaal van het Parochiehuis van Bocholt. Publiek is toegelaten, maar je moet je op voorhand 
aanmelden via info@bocholt.be of 089 20 19 26. 
Daarnaast is er ook live-streaming via het YouTube-kanaal en de website van de gemeente Bocholt. 

do. 23 september 2021
toelichting & persnota



schepen
Bert 

Schelmans
(N-VA)

schepen
Erik

Vanmierlo
(SAMEN) 

schepen
Jan 

Verjans
(Via)

Burgemeester
Stijn

Van Baelen
(Via)

algemeen 
directeur

Eddie 
Brebels

schepen
Marc 

Vanherk
(Via)

schepen
Lieve 

Theuwissen
(Via)

Toon Geusens 
(Bocholt Beleeft)

Ann Bernaerts
(Via)

Jos Vanmontfort
(Nieuwe Unie)

Mathieu Damen
(Via)

Luc Martens
(Nieuwe Unie)

Guido Schonkeren
(Via)

Sylvia Dries
(Nieuwe Unie)

Friedo Steensels
(Via)

Tom Wertelaers
(Nieuwe Unie)

Pieter Schuurmans
(Via)

Sara Vrolix
(Nieuwe unie)

  
Nicole 

Ketelbuters
(SAMEN)

Lieve 
Willems

(SAMEN)

Geertje 
Das

(N-VA)

Ann 
Vande Weyer

(N-VA)

Lode 
Van Mierlo

(N-VA)

Mia 
Croonen

(onafhankelijk)

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 23 september 2021

1 2021_RBA_00019 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 
26 augustus 2021 - Goedkeuring

2 2021_RBA_00020 Opvolgingsrapportering situatie 30 juni 2021  - Kennisneming

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 23 september 2021

1 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 26 augustus 
2021 - Goedkeuring

2 Opvolgingsrapportering situatie 30 juni 2021  - Kennisneming

Minstens voor het einde van het 3de kwartaal wordt een opvolgingsrapportering over het 1ste semester 
van het boekjaar voorgelegd. Dit rapport is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten dan 
wel op de uitvoering van de (prioritaire) acties. 
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Gemeenteraad
Dagorde Zitting van 23 september 2021

OPENBARE ZITTING
1 2021_GR_00104 Ontslag de heer Lode Van Mierlo als gemeenteraadslid - 

Kennisneming

2 2021_GR_00105 Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling  opvolger tot 
gemeenteraadslid en eedaflegging - Goedkeuring

3 2021_GR_00106 Opvolgingsrapportering situatie 30 juni 2021  - Kennisneming

4 2021_GR_00107 Kerkfabrieken Bocholt: jaarrekeningen 2020 - advies - 
Goedkeuring

5 2021_GR_00108 Collectief pensioenplan contractuele personeelsleden: 
aanpassing reglement - Goedkeuring

6 2021_GR_00109 Studieopdracht verfraaiing 't Huis van de gemeente: 
lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

7 2021_GR_00110 Welzijnsregio Noord-Limburg : oproeping algemene vergadering 
op 28 september 2021 - Kennisneming

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#
#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#

#$ondertekening2$#
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Gemeenteraad
Toelichting Zitting van 23 september 2021

1 Ontslag de heer Lode Van Mierlo als gemeenteraadslid - Kennisneming

De heer Lode Van Mierlo bood per schrijven van 9 september 2021 gericht aan Stijn Van Baelen, 
voorzitter van de gemeenteraad, zijn ontslag als gemeenteraadslid aan.
De gemeenteraad neemt kennis van dit ontslag.

2 Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling  opvolger tot gemeenteraadslid en 
eedaflegging - Goedkeuring

De gemeenteraad van heden nam kennis van het ontslag van de heer Lode Van Mierlo als 
gemeenteraadslid.
Na het ontslag van de heer Lode Van Mierlo als raadslid kan er uit de N-VA-fractie een opvolger 
geïnstalleerd worden.
Omwille van de verzaking aan het mandaat van raadslid van Peter Bloemen, Michel Boonen en Vincent 
Bloemen bij de installatie als raadslid van Ann Vande Weyer op 12 november 2020 en de verzaking 
van Kirsten Dreesen, Carine Stessens, Pauline Jambon en Erik Derkoningen bij schrijven van 9 
september 2021 en het feit dat mevrouw Nele Swennen in haar schrijven van 9 september 2021 meldt 
dat ze niet meer in Bocholt woont en dus niet kan zetelen, is mevrouw Anja Smids eerste opvolger op 
de lijst N-VA. 
Zij wenst het mandaat als gemeenteraadslid op te nemen en zal opgeroepen worden om de eed af te 
leggen na onderzoek van haar geloofsbrieven.

3 Opvolgingsrapportering situatie 30 juni 2021  - Kennisneming

Minstens voor het einde van het 3de kwartaal wordt een opvolgingsrapportering over het 1ste semester 
van het boekjaar voorgelegd. Dit rapport is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten dan 
wel op de uitvoering van de (prioritaire) acties. 

4 Kerkfabrieken Bocholt: jaarrekeningen 2020 - advies - Goedkeuring

Ieder jaar moeten de 4 kerkfabrieken van Bocholt hun jaarrekeningen voorleggen aan de 
gemeenteraad voor advies. 
Dit jaar moet de gemeenteraad advies geven over de jaarrekeningen 2020, overzichtelijk 
weergegeven in het ontvangen document 'Coördinatie jaarrekeningen 2020'.

5 Collectief pensioenplan contractuele personeelsleden: aanpassing reglement - 
Goedkeuring

Het reglement inzake het ‘collectief pensioenplan contractuele personeelsleden' moet aangepast 
worden. De wijzigingen vloeien voort uit de Europese Verordening van 27 april 2016 en uit de wet van 
27 juni 2018 inzake de omzetting van de richtlijn 2014/50/EU. Deze richtlijnen zijn reeds van kracht 
sinds 1 januari 2019. 
Het nieuwe reglement beoogt zo het formeel in overeenstemming brengen van de tekst met de al 
geldende praktijk.

6 Studieopdracht verfraaiing 't Huis van de gemeente: lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

Het gemeentebestuur wenst de buitenzijde van het 't Huis van de gemeente te verfraaien. Aangezien 
er rekening gehouden moet worden met verschillende technische aspecten en het een volledige 
vernieuwing van de buitenzijde van het gebouw betreft, is het noodzakelijk een architect aan te 
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stellen die de ontwerpen voor 't Huis van de gemeente uitwerkt. Deze zal ook de nodige lastenboeken 
moeten opstellen voor de realisatie van de werken, de aanbestedingen begeleiden en de werken 
opvolgen. 
Het ereloon voor dit project wordt geraamd op € 66.500,00. incl. BTW. 

7 Welzijnsregio Noord-Limburg : oproeping algemene vergadering op 28 
september 2021 - Kennisneming

Kennisgeving van de uitnodiging algemene vergadering van de Welzijnsregio Noord-Limburg op 28 
september 2021.
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde Zitting van 23 september 2021

OPENBARE ZITTING
1 2021_RMW_00027 Opvolgingsrapportering situatie 30 juni 2021  - Kennisneming

2 2021_RMW_00028 Collectief pensioenplan contractuele personeelsleden: 
aanpassing reglement - Goedkeuring

3 2021_RMW_00029 Fotokopies voor cliënten/particulieren: retributiereglement - 
Goedkeuring

4 2021_RMW_00030 Doorgangswoning: huishoudelijk reglement en 
ontwerpovereenkomst bezetting ter bede  - Goedkeuring

5 2021_RMW_00031 Buitenschoolse kinderopvang Scooby-Doo: aanpassing 
retributiereglement - Goedkeuring

6 2021_RMW_00032 Buitenschoolse kinderopvang Scooby-Doo: reglement 
toekenning sociaal tarief - Goedkeuring

7 2021_RMW_00033 Buitenschoolse kinderopvang Scooby-Doo: huishoudelijk 
reglement - aanpassing - Goedkeuring

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 23 september 2021

1 Opvolgingsrapportering situatie 30 juni 2021  - Kennisneming

Minstens voor het einde van het 3de kwartaal wordt een opvolgingsrapportering over het 1ste semester 
van het boekjaar voorgelegd. Dit rapport is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten dan 
wel op de uitvoering van de (prioritaire) acties. 

2 Collectief pensioenplan contractuele personeelsleden: aanpassing reglement - 
Goedkeuring

Het reglement inzake het ‘collectief pensioenplan contractuele personeelsleden' moet aangepast 
worden. De wijzigingen vloeien voort uit de Europese Verordening van 27 april 2016 en uit de wet van 
27 juni 2018 inzake de omzetting van de richtlijn 2014/50/EU. Deze richtlijnen zijn reeds van kracht 
sinds 1 januari 2019. Het nieuwe reglement beoogt aldus het formeel in overeenstemming brengen 
van de tekst met de reeds geldende praktijk. 

3 Fotokopies voor cliënten/particulieren: retributiereglement - Goedkeuring

Occasioneel is er bij het OCMW de vraag van een cliënt/particulier om enkele 'persoonlijke' fotokopies 
te mogen nemen. Om dit mogelijk te maken moeten de tarieven vastgelegd worden in een 
retributiereglement dat de raad moet vaststellen. 

4 Doorgangswoning: huishoudelijk reglement en ontwerpovereenkomst bezetting 
ter bede  - Goedkeuring

Met de verplichte afbouw van de opvangplaatsen van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor de 
asielzoekers in 2018, kwam de woning op de Kanaalstraat 25 begin 2019 volledig vrij.
De benedenverdieping wordt sporadisch gebruikt om cliënten uit het hervestigingsprogramma op te 
vangen als ze vanuit het LOI niet dadelijk kunnen doorstromen naar de privéhuurmarkt.
De bovenverdieping heeft lange tijd leeg gestaan, mede door verbouwingen, maar is nu volledig 
operationeel voor de opvang van hulpvragers die zich in een bepaalde noodsituatie bevinden (vb. 
woningbrand). 
Aan de raad wordt gevraagd om het huishoudelijk reglement en de ontwerpovereenkomst bezetting 
ter bede voor Kanaalstraat 25 goed te keuren.

5 Buitenschoolse kinderopvang Scooby-Doo: aanpassing retributiereglement - 
Goedkeuring

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 november 2012 werd een tarief voor drank en 
koek vastgesteld. 
Klassieke dranken en koeken zullen vanaf 1 oktober 2021 niet meer verkocht worden, maar zo veel 
mogelijk vervangen door gezonde alternatieven zoals gratis water en fruit. 
De overige tarieven voor de opvang blijven ongewijzigd.

6 Buitenschoolse kinderopvang Scooby-Doo: reglement toekenning sociaal tarief 
- Goedkeuring

Met dit reglement wordt verduidelijkt welke gezinnen in aanmerking komen voor het sociaal tarief van 
de buitenschoolse kinderopvang. 

7 Buitenschoolse kinderopvang Scooby-Doo: huishoudelijk reglement - 
aanpassing - Goedkeuring
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Het huishoudelijk reglement wordt geüpdatet aan de hand van het sjabloon van Kind & Gezin, met 
een duidelijke-leesbare-warme schrijfstijl, een gedigitaliseerde inschrijfprocedure, sociaal tarief, 
mogelijkheid flexibele inschrijving, tarieven en boetes en aandacht voor gezonde voeding.
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