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Raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf
Toelichting

Zitting van 27 oktober 2021

1

Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 23 september
2021 - Goedkeuring

2

AGB: jaarrekening 2020 - besluit van goedkeuring - Kennisneming

De jaarrekening 2020 van AGB Bocholt werd in zitting van 27 mei 2021 door de raad van bestuur
vastgesteld. Na onderzoek verleent de gouverneur - middels besluit getekend op 13 september 2021 goedkeuring aan deze jaarrekening.
Deze goedkeuring wordt ter kennis van de raad van bestuur gebracht.
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Gemeenteraad
Dagorde

Zitting van 27 oktober 2021

OPENBARE ZITTING
1

2021_GR_00113

AGB: jaarrekening 2020 - besluit van goedkeuring Kennisneming

2

2021_GR_00114

Gemeente en OCMW: - jaarrekening 2020 - besluit van
goedkeuring - Kennisneming

3

2021_GR_00115

Lokaal Energie- en Klimaatpact: toetreding - Goedkeuring

4

2021_GR_00116

Handhaving sluikstort: advies tijdelijke bewakingscamera op een
niet-besloten plaats - Goedkeuring

5

2021_GR_00117

Afbakening werkingsgebied toekomstige woonmaatschappij:
advies aan Agentschap Wonen Vlaanderen - Goedkeuring

6

2021_GR_00118

Ambachtstraat 2/A000 : verzoek voor akkoord verhuur met optie
tot verkoop van een bedrijfspand - Goedkeuring

7

2021_GR_00119

Torenkruiersstraat : verlenging wegenis - rooilijnplan Goedkeuring

8

2021_GR_00120

Passantenhaven: ontwikkeling site tussen Sportlaan en
Schipperstraat : nieuwe wegenis - rooilijnplan - Goedkeuring

9

2021_GR_00121

Omgevingswerken gemeentehuis: deel Dorpsstraat, deel
Pastoorsdreef en Cornelius à Lapideplein - lastvoorwaarden en
gunningswijze - Goedkeuring

10

2021_GR_00122

Projectgebied Rondestraat-Hamonterweg te Lozen: ontwerp
onderhandse samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring

11

2021_GR_00123

Bocholter Boerenhalle vzw: toelage - Goedkeuring

12

2021_GR_00124

Jeugdverblijfcentrum Sloerodoe: renteloze lening - Goedkeuring

13

2021_GR_00125

Fluvius OV: agenda buitengewone algemene vergadering en
vaststelling mandaat - Goedkeuring

14

2021_GR_00126

Fluvius Limburg: agenda buitengewone algemene vergadering
en vaststelling mandaat - Goedkeuring

15

2021_GR_00127

Op voorstel van raadsleden Sara Vrolix en Tom Wertelaers:
opstart RUP (bouwvisie) Kaulille centrum - Principiële
goedkeuring

16

2021_GR_00128

Op voorstel van raadsleden Sara Vrolix en Tom Wertelaers:
ondersteuning van de kinderopvang voor kinderen jonger dan 2,5
jaar in Bocholt - Principiële goedkeuring

17

2021_GR_00129

Op voorstel van raadsleden Jos Vanmontfort, Sylvia Dries en Luc
Martens: actief de mogelijkheid onderzoeken tot toetreding
interlokale vereniging RO MIDLIM of partners zoeken in de
omliggende gemeenten om tot een gelijkaardige samenwerking
te komen - Goedkeuring
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Toelichting

1

Zitting van 27 oktober 2021

AGB: jaarrekening 2020 - besluit van goedkeuring - Kennisneming

De jaarrekening 2020 van AGB Bocholt werd in zitting van 27 mei 2021 door de raad van bestuur
vastgesteld. Na onderzoek verleent de gouverneur - middels besluit getekend op 13 september 2021 goedkeuring aan deze jaarrekening.
Deze goedkeuring wordt ter kennis van de gemeenteraad gebracht.
2

Gemeente en OCMW: - jaarrekening 2020 - besluit van goedkeuring Kennisneming

De jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Bocholt werd in zitting van 24 juni 2021 door de
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vastgesteld. Na onderzoek verleent de
gouverneur - middels besluit getekend op 13 september 2021 - goedkeuring aan deze jaarrekening.
Deze goedkeuring wordt nu ter kennis van de beide raden gebracht.
3

Lokaal Energie- en Klimaatpact: toetreding - Goedkeuring

Vlaanderen en de lokale besturen slaan de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het
energie- en klimaatbeleid waar te maken. Er wordt daartoe ingezet op een gelijktijdige bottom-up en
top-down aanpak. Steden en gemeenten staan het dichtst bij burgers en lokale stakeholders en
hebben de meeste impact om concrete lokale projecten tot uitvoering te brengen. De Vlaamse
Overheid beschikt over mogelijkheden om algemene maatregelen die de transitie kunnen versnellen in
kaart te brengen en te stimuleren, zoals door financiële impulsen, wettelijke impulsen, kennisopbouw
en verspreiding of algemene communicatie.
In dit kader keurde de Vlaamse Regering op 4 juni 2021 het Lokaal Energie- en Klimaatpact
goed. Het pact bevat wederzijdse engagementen die de sleutelrol benadrukken van de lokale
besturen in het Vlaams klimaat- en energiebeleid.
Het is wenselijk dat gemeente Bocholt het Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekent en concrete
acties gaat uitvoeren. De gemeente kiest zelf welke acties dit kunnen zijn. De gemeente wordt in
navolging niet aangesproken op het al dan niet behalen van de doelstelling, het gaat over een
inspanningsverbintenis.
De gemeente heeft recht op financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid door middel van het
trekkingsrecht.
De gemeenteraad wordt gevraagd om de toetreding tot dit lokaal Energie- en Klimaatpact goed te
keuren.
4

Handhaving sluikstort: advies tijdelijke bewakingscamera op een niet-besloten
plaats - Goedkeuring

Het bestuur wenst preventief (afschrikeffect), curatief (melding en opruimen) en sanctionerend (GASboete) op te treden tegen sluikstorten. Met het inzetten van een mobiele camera kan dit doel bereikt
worden. De mobiele camera wordt in eerste instantie geplaatst aan de Beukenlaan 2, 3950 Bocholt.
Op deze plek stelt de technische dienst geregeld sluikstorten vast. Met de camera kunnen daders
mogelijks geïdentificeerd worden en kan het bestuur de nodige actie (bemiddeling of GAS-boete)
ondernemen.
De camerawet bepaalt dat de gemeenteraad een positief advies moet geven vooraleer kan
overgegaan worden tot het plaatsen van bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen in de
gemeente.
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5

Afbakening werkingsgebied toekomstige woonmaatschappij: advies aan
Agentschap Wonen Vlaanderen - Goedkeuring

Het Vlaams Regeerakkoord bepaalt dat tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en
sociale verhuurkantoren samengevoegd worden tot één woonactor met maar één speler per
gemeente.
Om bij de afbakening van een werkingsgebied tot een gedragen advies te komen moeten de
betrokken gemeenten als groep van gemeenten tot een gezamenlijk advies komen. Dit advies moet
ten laatste op 31 oktober 2021 beslist zijn door de gemeenteraden van elk deelnemend bestuur.
De gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel van één Limburgs werkingsgebied voor de nieuwe
woonmaatschappij goed te keuren. De drie sociale woonactoren Kempisch Tehuis, Landwaarts en
Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg zijn akkoord met dit voorstel.
6

Ambachtstraat 2/A000 : verzoek voor akkoord verhuur met optie tot verkoop
van een bedrijfspand - Goedkeuring

Ingevolge van bepalingen in de oorspronkelijke verkoopakte kunnen bedrijven en gronden op
gemeentelijke industrie- en KMO-terreinen enkel verder verhuurd, geruild of verkocht worden mits
toestemming van de gemeenteraad. De geassocieerde notarissen Coemans en Colaers vragen daarom
het akkoord van de gemeenteraad voor de verhuur met optie tot verkoop van een bedrijfspand met
als adres Ambachtstraat 2/A000, in het kader van de bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in
de oorspronkelijke verkoopakte van 29 april 1997 en de verkoopakte met de huidige eigenaar van 15
januari 2010.
7

Torenkruiersstraat : verlenging wegenis - rooilijnplan - Goedkeuring

Naar aanleiding van de verlenging van de Torenkruiersstraat zal er op termijn een deel privaat domein
opgenomen worden bij het openbaar domein.
De gemeenteraad wordt gevraagd het rooilijnplan 'Torenkruiersstraat (verlenging)' goed te keuren.
8

Passantenhaven: ontwikkeling site tussen Sportlaan en Schipperstraat : nieuwe
wegenis - rooilijnplan - Goedkeuring

Naar aanleiding van de verdere, optimale ontwikkeling van de site bij de passantenhaven dient er
bijkomende wegenis aangelegd te worden. Deze wegenis wordt aangelegd door een private
ontwikkelaar en zal op termijn gratis overgedragen worden aan het openbaar domein.
De gemeenteraad wordt gevraagd om in dit kader het rooilijnplan 'Passantenhaven rooilijnplan' goed
te keuren.
9

Omgevingswerken gemeentehuis: deel Dorpsstraat, deel Pastoorsdreef en
Cornelius à Lapideplein - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Het laatste gebouw (De Pastorij 1) rond het Cornelius à Lapideplein is al geruime tijd in gebruik. Er
werd een studiebureau aangesteld voor de opmaak van het ontwerp en de opvolging der werken
voor de inrichting omgeving gemeentehuis.
Tijdens deze studie is gebleken dat het beter was om de opdracht uit te breiden tot het volledige
gebied rond het gemeentehuis. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om nieuwe riolering
te leggen in de Pastoorsdreef en hier de wegenis te vernieuwen. Zo kan ook de parkingruimte voor
het nieuwe politiekantoor netjes aangelegd worden.
Met aanbesteding van de opdracht 'Omgevingswerken gemeentehuis: deel Dorpsstraat, deel
Pastoorsdreef en Cornelius à Lapideplein' wenst het gemeentebestuur van de omgeving rond het
gemeentehuis een aantrekkelijke buurt te maken met voldoende parkeerplaatsen, waar het
aangenaam vertoeven is. Een belevingsruimte voor ontmoeting, bezinning, genieten, …
De totale kostprijs wordt geraamd op € 966.367,77 waarvan het gemeentelijk deel € 919.954,42
bedraagt.
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10

Projectgebied Rondestraat-Hamonterweg te Lozen: ontwerp onderhandse
samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring

De raad wordt gevraagd om het ontwerp van de onderhandse samenwerkingsovereenkomst voor het
projectgebied langs de Rondestraat-Hamonterweg te Lozen goed te keuren. Hierdoor zal er een recht
van opstal worden toegekend aan de private partners en zullen in de toekomst de grondaandelen van
de gemeente mee verkocht worden bij elke verkoop door de opstalhouder of zijn rechtsopvolger.
11

Bocholter Boerenhalle vzw: toelage - Goedkeuring

Aan de vzw Bocholter Boerenhalle wordt, op basis van achterliggende overeenkomsten en de
resultaten van boekjaar 2020, een toelage van € 10.524,69 toegekend.
12

Jeugdverblijfcentrum Sloerodoe: renteloze lening - Goedkeuring

Sloerodoe vzw baat een jeugdverblijf uit langs de Brogelerweg. De vzw wenst haar infrastructuur uit
te bouwen en verder te optimaliseren, maar kan dit niet volledig met eigen middelen realiseren.
Daarom vraagt de vzw een renteloze lening van € 200.000,00 terugbetaalbaar op 20 jaar.
13

Fluvius OV: agenda buitengewone algemene vergadering en vaststelling
mandaat - Goedkeuring

De gemeente wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van
Fluvius OV die op 6 december 2021 digitaal plaatsvindt met als agendapunten:
1. bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van
het door de raad van bestuur opgestelde budget 2022;
2. statutaire benoemingen;
3. statutaire mededelingen.
De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan deze agenda en de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger te herhalen.
14

Fluvius Limburg: agenda buitengewone algemene vergadering en vaststelling
mandaat - Goedkeuring

De gemeente wordt uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van
Fluvius Limburg die op 15 december 2021 plaatsvindt in Sint-Truiden met als agendapunten:
1. bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door
de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2022;
2. vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV;
3. (neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap;
4. statutaire benoemingen;
5. statutaire mededelingen.
De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan deze agenda en de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger te herhalen.
15

Op voorstel van raadsleden Sara Vrolix en Tom Wertelaers: opstart RUP
(bouwvisie) Kaulille centrum - Principiële goedkeuring

Naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe Ruimtepact 2040 van het Limburgse
provinciebestuur, blijkt dat er tegen 2030 in Limburg 26.500 nieuwe woongelegenheden moeten
bijkomen om aan de stijgende behoefte te voldoen in het kader van de bevolkingsgroei en de
veranderende gezinssamenstelling. De provincie wijst 65 % toe aan de stedelijke gebieden.
Dus moet er nog 35 % of ongeveer 9.500 woonentiteiten ingevuld worden door de landelijke
gemeenten. Wil Bocholt als gemeente groeien en zijn ambitie als dynamische gemeente waarmaken,
moeten wij hierop anticiperen.
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Door de BPA’s en RUP’s in Bocholt centrum die tijdens de vorige twee legislaturen werden
goedgekeurd konden heel wat bijkomende woonentiteiten gerealiseerd worden. Ook kon de beweging
van senioren naar een appartement in het centrum van Bocholt versterkt worden en konden de
vrijgekomen woningen aangepast aan de nieuwe normen en ingenomen worden door jonge gezinnen.
Omdat Kaulille ook een kerndorp is en zeker niet kan achterblijven op Bocholt-centrum, stellen wij
voor om eenzelfde beweging in te zetten als voor Bocholt-centrum en vragen wij de opstelling van de
afbakening van Kaulille-centrum en de opstart van een RUP (bouwvisie) Kaulille-centrum.
16

Op voorstel van raadsleden Sara Vrolix en Tom Wertelaers: ondersteuning van
de kinderopvang voor kinderen jonger dan 2,5 jaar in Bocholt - Principiële
goedkeuring

Door de afname van opvangplaatsen en de stijgende vraag naar opvang voor de min 2,5-jarigen in
Bocholt is het als gemeentebestuur onze opdracht om in het kader van een goed en gedegen sociaal
beleid ondersteunende maatregelen te nemen voor nieuwe en bestaande opvanginitiatieven.
Daarom stellen wij voor om een starterssubsidie en werkingssubsidie in te voeren voor kinderopvang
beneden 2,5 jaar in 2022 en in het gemeentelijk budget 2022 een bedrag van € 50.000,00 te
voorzien.
17

Op voorstel van raadsleden Jos Vanmontfort, Sylvia Dries en Luc Martens:
actief de mogelijkheid onderzoeken tot toetreding interlokale vereniging RO
MIDLIM of partners zoeken in de omliggende gemeenten om tot een
gelijkaardige samenwerking te komen - Goedkeuring

RO MIDLIM is een interlokale vereniging waarin zes gemeenten zich hebben verenigd om de
problematiek rond handhaving ruimtelijke ordening gezamenlijk aan te pakken.
Aan de raadsleden wordt gevraagd om actief de mogelijkheid te onderzoeken tot toetreding tot de
interlokale vereniging RO MIDLIM of partners te zoeken in de omliggende gemeenten om tot een
gelijkaardige samenwerking te komen.
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Gemeente en OCMW: jaarrekening 2020 - besluit van
goedkeuring - Kennisneming

2
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Mindermobielencentrale: aanpassing kilometervergoeding
vrijwillige chauffeurs - Goedkeuring

3
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Participatie en Sociale activering 2021: aankoop Sintpakketten Goedkeuring
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#$ondertekening1$#
#$ondertekening2$#
#$stempel$#
#$ondertekening1$#

#$ondertekening2$#

#$stempel$#

1/1

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting

1

Zitting van 27 oktober 2021

Gemeente en OCMW: jaarrekening 2020 - besluit van goedkeuring Kennisneming

De jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Bocholt werd in zitting van 24 juni 2021 door de
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vastgesteld. Na onderzoek verleent de
gouverneur - middels besluit getekend op 13 september 2021 - goedkeuring aan deze jaarrekening.
Deze goedkeuring wordt nu ter kennis van de beide raden gebracht.
2

Mindermobielencentrale: aanpassing kilometervergoeding vrijwillige chauffeurs
- Goedkeuring

Vanwege de verhoogde wettelijke kilometervergoeding voor het gebruik van de eigen auto van de
MMC-vrijwilligers wordt de km-vergoeding verhoogd.
3

Participatie en Sociale activering 2021: aankoop Sintpakketten - Goedkeuring

Jaarlijks wordt vanuit de POD (Programmatorische Federale Overheidsdienst) 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. Omwille van de vele
subsidiekanalen waarover het OCMW in 2021 kon beschikken naar aanleiding van de Covid-19
pandemie is er op dit moment nog een groot deel van de subsidie beschikbaar.
De sociale dienst van het OCMW stelt voor om, in navolging van de Sintpakketten die het Huis van het
Kind vorig jaar aan kwetsbare kinderen gaf, eenzelfde actie te organiseren voor het Sinterklaasfeest
van 2021.
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