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

wo. 16 december 2021
toelichting & persnota
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.
REDACTIEADRES I Dienst Info & Onthaal (I&O) I Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt I Tel. 089 20 19 26 I info@bocholt.be
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Raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf
Toelichting
1

Zitting van 16 december 2021

Aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025 AGB Bocholt - Vaststelling

De meerjarenplannen van een AGB starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en lopen tot
het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen, dus de periode van 2020 tot 2025. Dat
meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
Het meerjarenplan alsook elke aanpassing van autonome gemeentebedrijven moet, nadat het is
vastgesteld door de raad van bestuur, voor goedkeuring worden voorgelegd aan het
gemeentebestuur. Er is dus met andere woorden een grote verwevenheid van de (aanpassingen aan
de) meerjarenplannen van gemeente, OCMW en AGB.
Voor het AGB worden, na aanpassing, volgende financiële kerncijfers ('beschikbaar budgettair
resultaat' en 'autofinancieringsmarge') bekomen:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BBR
-4.093.822 -3.522.625 -2.963.807 -2.621.396 -2.109.367 -1.602.434
ATF
1.350.497
571.197
558.819
342.411
512.029
506.933
Het negatieve 'beschikbaar budgettair resultaat' wordt opgevangen via korte-termijnfinanciering.
2

AGB Bocholt: bepaling factor prijssubsidie 2022 - Goedkeuring

Om enerzijds de sportinfrastructuur toegankelijk te houden voor iedereen, maar anderzijds toch
economisch leefbaar te zijn, ontvangt het autonoom gemeentebedrijf vanwege de gemeente
prijssubsidies als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur in Bocholt. Op
basis van de raming van inkomsten en uitgaven werd bepaald dat voor het jaar 2022 een factor moet
toegepast worden van 28,76 (ten opzichte van 25,93 voorheen).
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AGB Bocholt: renteloze leningsovereenkomst investeringen 2022 Goedkeuring

Tussen de gemeente en het AGB wordt een overeenkomst gesloten ter financiering van de geplande
investeringen van het AGB. Voor 2022 voorziet het AGB om voor een bedrag van € 84.000,00 aan
investeringen te doen. De liquiditeitspositie van het AGB laat geen integrale en onmiddellijke
financiering van deze investeringsuitgaven toe. Daarom wordt door de gemeente een lening
toegestaan.
De door de gemeente aan het AGB toegestane lening is renteloos en heeft een duurtijd van 10 jaar.
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde
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OPENBARE ZITTING
1

2021_RMW_00038

Aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025 gemeente/OCMW
Bocholt – vaststelling OCMW-deel
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Nominatieve subsidies 2022: lijst - Goedkeuring
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Budgethouders OCMW - wijziging - Goedkeuring
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OCMW personeel: feestdagen, compensatiedagen en collectieve
sluitingsdagen 2022 - Goedkeuring
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2021_RMW_00042

Fluvius - overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden Goedkeuring
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting

1

Zitting van 16 december 2021

Aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025 gemeente/OCMW Bocholt – vaststelling
OCMW-deel

De meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en
lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen, dus de periode van 2020 tot
2025. Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
De gemeenten en OCMW’s hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben eigen
bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Het meerjarenplan en de aanpassingen daaraan van
autonome gemeentebedrijven moet, nadat het is vastgesteld door de raad van bestuur, voor
goedkeuring worden voorgelegd aan het gemeentebestuur. Er is dus met andere woorden een grote
verwevenheid van de meerjarenplannen van gemeente, OCMW en AGB.
Het geconsolideerde meerjarenplan van gemeente en OCMW voldoet, na aanpassing, aan de vereisten
dat enerzijds het 'beschikbaar budgettair resultaat' jaarlijks positief moet zijn en anderzijds dat de
autofinancieringsmarge (AFM) positief is in het laatste jaar van het meerjarenplan.
Voor het AGB zijn de regels soepeler wegens de statutaire opdracht van 'vastgoedoperaties'.
Na aanpassing geeft dit volgende financiële kerncijfers voor gemeente/OCMW ('beschikbaar
budgettair resultaat' en 'autofinancieringsmarge'):

BBR
ATF

2

2020
2021
2022
2023
9.086.895 2.311.418 1.559.113 1.654.946
3.115.352 129.808 -328.830 196.351

2024
946.867
231.709

2025
671.373
383.381

Nominatieve subsidies 2022: lijst - Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de lijst van nominatieve subsidies voor 2022 goed en
belast het vast bureau met de uitvoering ervan.
3

Budgethouders OCMW - wijziging - Goedkeuring

De aanstelling van de OCMW-budgethouders voor de periode van heden tot en met 31 december
2025 moet vernieuwd worden omwille van het vrijwillig ontslag van de algemeen coördinator OCMW.
Er wordt voorgesteld om de algemeen directeur aan te stellen als budgethouder voor de beleidsvelden
Algemeen Beheer en Mens voor Thuiszorg.
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OCMW personeel: feestdagen, compensatiedagen en collectieve sluitingsdagen
2022 - Goedkeuring

Zoals bepaald in de rechtspositieregeling stelt de raad voor maatschappelijk welzijn ieder jaar
de feestdagen, compensatiedagen en desgevallend collectieve sluitingsdagen van het komende
jaar vast.
In het kalenderjaar 2022 zijn er 3 feestdagen die in het weekend vallen en bijgevolg
gecompenseerd dienen te worden op een andere dag, nl:
•
•
•
5

zaterdag 1 januari 2022 (Nieuwjaar)
zondag 1 mei 2022 (Dag van de arbeid)
zondag 25 december 2022 (Kerstmis)
Fluvius - overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden - Goedkeuring
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Opdrachthoudende vereniging Fluvius vraagt aan het OCMW om erfdienstbaarheden toe te staan op
het perceel langs de Hoogstraat in Bocholt, gekend ten kadaster Bocholt 1ste afdeling, sectie C, deel
van perceelnummers 153c2-168d-168d in het kader van het project Passantenplein en omgeving en
meer bepaald de aanleg van nieuwe riolering ter plaatse.
Er wordt een overeenkomst voor het vestigen van een erfdienstbaarheid voorgelegd die na
goedkeuring de basis zal vormen voor een authentieke akte verleden door een notaris.
Het OCMW ontvangt voor deze erfdienstbaarheid een eenmalige vergoeding van € 1.150,00. Alle
kosten van deze overeenkomst en van de notariële akte (incl. opmetingsplan) zijn ten laste van
Fluvius.
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Dagorde

Zitting van 16 december 2021

OPENBARE ZITTING
1

2021_GR_00136

Aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025 AGB Bocholt Goedkeuring
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Aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025 gemeente/OCMW
Bocholt – vaststelling gemeentelijk deel
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Aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025 gemeente/OCMW
Bocholt – goedkeuring OCMW-deel
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AGB Bocholt: toekenning nominatieve exploitatietoelage 2021 Goedkeuring
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AGB Bocholt: bepaling factor prijssubsidie 2022 - Goedkeuring
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AGB Bocholt: renteloze leningsovereenkomst investeringen 2022
- Goedkeuring
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Nominatieve subsidies 2022: lijst - Goedkeuring
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Politiezone CARMA: gemeentelijke dotatie 2022 - Bekrachtiging
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Hulpverleningszone Noord-Limburg: gemeentelijke dotatie 2022
- Bekrachtiging
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Kerkenbeleidsplan Bocholt: addendum - Goedkeuring
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Kerkfabriek Monulfus en Gondulfus Kaulille:
meerjarenplanaanpassing - Goedkeuring
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Kerkfabriek Monulfus en Gondulfus Kaulille: budgetwijziging
2021 - Kennisneming
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Kerkfabriek Sint-Benedictus Lozen: budgetwijziging 2021 Kennisneming
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2021_GR_00149

Kerkfabrieken Bocholt: budgetten 2022 - Kennisneming
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2021_GR_00150

Toeristische producten: retributiereglement - Goedkeuring
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2021_GR_00151

Gemeentepersoneel: feestdagen, compensatiedagen en
collectieve sluitingsdagen 2022 - Goedkeuring
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2021_GR_00152

Kunstacademie Noord-Limburg: beleidsplan en begroting 2022 Goedkeuring
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2021_GR_00153

Limburg.net: inzamelen en verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen - afvalreglement - Goedkeuring
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2021_GR_00154

Limburg.net: inzamelen en verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen - belastingreglement - Goedkeuring
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2021_GR_00155

Limburg.net: agenda A.V. en vaststelling mandaat Bekrachtiging
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2021_GR_00156

Cipal dv: agenda A.V. en vaststelling mandaat - Bekrachtiging

22

2021_GR_00157

Op voorstel van raadsleden Jos Vanmontfort, Sylvia Dries en Luc
Martens: C0² meters voor alle klaslokalen van elke kleuter- en
lagere school in Bocholt - Goedkeuring
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Gemeenteraad
Toelichting

1

Zitting van 16 december 2021

Aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025 AGB Bocholt - Goedkeuring

De meerjarenplannen van een AGB starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en lopen tot
het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen, dus de periode van 2020 tot 2025. Dat
meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
Het meerjarenplan alsook elke aanpassing van autonome gemeentebedrijven moet, nadat het is
vastgesteld door de raad van bestuur, voor goedkeuring worden voorgelegd aan het
gemeentebestuur. Er is dus met andere woorden een grote verwevenheid van de (aanpassingen aan
de) meerjarenplannen van gemeente, OCMW en AGB.
Voor het AGB worden, na aanpassing, volgende financiële kerncijfers ('beschikbaar budgettair
resultaat' en 'autofinancieringsmarge') bekomen:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BBR
-4.093.822 -3.522.625 -2.963.807 -2.621.396 -2.109.367 -1.602.434
ATF
1.350.497
571.197
558.819
342.411
512.029
506.933
Het negatieve 'beschikbaar budgettair resultaat' wordt opgevangen via korte-termijnfinanciering.
2

Aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025 gemeente/OCMW Bocholt – vaststelling
gemeentelijk deel

De meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en
lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen, dus de periode van 2020 tot
2025. Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
De gemeenten en OCMW’s hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben eigen
bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Het meerjarenplan en de aanpassingen daaraan van
autonome gemeentebedrijven moet, nadat het is vastgesteld door de raad van bestuur, voor
goedkeuring worden voorgelegd aan het gemeentebestuur. Er is dus met andere woorden een grote
verwevenheid van de meerjarenplannen van gemeente, OCMW en AGB.
Het geconsolideerde meerjarenplan van gemeente en OCMW voldoet, na aanpassing, aan de vereisten
dat enerzijds het 'beschikbaar budgettair resultaat' jaarlijks positief moet zijn en anderzijds dat de
autofinancieringsmarge (AFM) positief is in het laatste jaar van het meerjarenplan.
Voor het AGB zijn de regels soepeler wegens de statutaire opdracht van 'vastgoedoperaties'.
Na aanpassing geeft dit volgende financiële kerncijfers voor gemeente/OCMW ('beschikbaar
budgettair resultaat' en 'autofinancieringsmarge'):

BBR
ATF

3

2020
2021
2022
2023
9.086.895 2.311.418 1.559.113 1.654.946
3.115.352 129.808 -328.830 196.351

2024
946.867
231.709

2025
671.373
383.381

Aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025 gemeente/OCMW Bocholt –
goedkeuring OCMW-deel

De meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en
lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen, dus de periode van 2020 tot
2025. Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
De gemeenten en OCMW’s hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben eigen
bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Het meerjarenplan en de aanpassingen daaraan van
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autonome gemeentebedrijven moet, nadat het is vastgesteld door de raad van bestuur, voor
goedkeuring worden voorgelegd aan het gemeentebestuur. Er is dus met andere woorden een grote
verwevenheid van de meerjarenplannen van gemeente, OCMW en AGB.
Het geconsolideerde meerjarenplan van gemeente en OCMW voldoet, na aanpassing, aan de vereisten
dat enerzijds het 'beschikbaar budgettair resultaat' jaarlijks positief moet zijn en anderzijds dat de
autofinancieringsmarge (AFM) positief is in het laatste jaar van het meerjarenplan.
Voor het AGB zijn de regels soepeler wegens de statutaire opdracht van 'vastgoedoperaties'.
Na aanpassing geeft dit volgende financiële kerncijfers voor gemeente/OCMW ('beschikbaar
budgettair resultaat' en 'autofinancieringsmarge'):

BBR
ATF

4

2020
2021
2022
2023
9.086.895 2.311.418 1.559.113 1.654.946
3.115.352 129.808 -328.830 196.351

2024
946.867
231.709

2025
671.373
383.381

AGB Bocholt: toekenning nominatieve exploitatietoelage 2021 - Goedkeuring

Niet alleen in 2020 maar ook in 2021 ondervonden AGB’s, zeker diegene die zoals in Bocholt
vrijetijdsinfrastructuur exploiteren, de negatieve impact van de coronacrisis. Omdat er gedurende deze
periode minder omzet was, was er ook minder prijssubsidie terwijl de vaste kosten gewoon verder
liepen.
De fiscus heeft besloten de AGB’s tegemoet te komen via de circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 die
stelt dat enkel het resultaat vanaf 1 oktober 2021 zal worden beoordeeld in de context van een
winstoogmerk van een AGB. Met deze circulaire verwacht de fiscus dus tegelijk dat de AGB’s vanaf 1
oktober 2021 opnieuw winst kunnen maken.
Dat betekent dat de gemeenten een coronatoelage kunnen toekennen aan hun AGB voor het
coronaverlies van de eerste 3 kwartalen van 2021. Dat is dan voor de gemeenten een 'algemene
werkingstoelage' die (in tegenstelling tot de prijssubsidie) vrijgesteld is van BTW.
Uit een tussentijdse afsluiting per 30 september 2021 blijkt dat het AGB Bocholt, ter compensatie van
het coronaverlies van de eerste 3 kwartalen van 2021, een nominatieve exploitatietoelage van €
308.106,20 dient te krijgen.
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AGB Bocholt: bepaling factor prijssubsidie 2022 - Goedkeuring

Om enerzijds de sportinfrastructuur toegankelijk te houden voor iedereen maar anderzijds toch
economisch leefbaar te zijn, ontvangt het autonoom gemeentebedrijf vanwege de gemeente
prijssubsidies als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur in Bocholt. Op
basis van de raming van inkomsten en uitgaven werd bepaald dat voor het jaar 2022 een factor moet
toegepast worden van 28,76 (ten opzichte van 25,93 voorheen).
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AGB Bocholt: renteloze leningsovereenkomst investeringen 2022 Goedkeuring

Tussen de gemeente en het AGB wordt een overeenkomst gesloten ter financiering van de geplande
investeringen van het AGB. Voor 2022 voorziet het AGB om voor een bedrag van € 84.000,00
investeringen te doen. De liquiditeitspositie van het AGB laat geen integrale en onmiddellijke
financiering van deze investeringsuitgaven toe. Daarom wordt door de gemeente een lening
toegestaan.
De door de gemeente aan het AGB toegestane lening is renteloos en heeft een duurtijd van 10 jaar.
7

Nominatieve subsidies 2022: lijst - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de lijst van nominatieve subsidies voor 2022 goed en belast het college van
burgemeester en schepenen met de uitvoering ervan.
8

Politiezone CARMA: gemeentelijke dotatie 2022 - Bekrachtiging

2/5

In het eerste jaar van de legislatuur maakt de politiezone CARMA een meerjarenplan, in casu voor de
periode 2020-2025. Jaarlijks moet de gemeenteraad de gemeentelijke dotatie aan de politiezone
expliciet goedkeuren. Voor Bocholt zijn de concrete bedragen:
In €
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Exploitatie
720.171
756.180
771.304
794.443
818.276
842.824
Aan de raad wordt gevraagd om het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25
november 2021 betreffende de gemeentelijke dotatie aan politiezone CARMA voor 2022 te
bekrachtigen.
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Hulpverleningszone Noord-Limburg: gemeentelijke dotatie 2022 Bekrachtiging

In het eerste jaar van de legislatuur maakte de hulpverleningszone een meerjarenplan, in casu voor
de periode 2020-2025. Op basis van geactualiseerde gegevens, werden de dotaties aangepast.
Jaarlijks moet de gemeenteraad de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone expliciet
goedkeuren. Voor Bocholt zijn de concrete bedragen:
In €
2022
2023
2024
2025
Exploitatie
491.798
522.928
589.611
589.611
investering
268.328
299.003
123.988
110.946
Aan de raad wordt gevraagd om het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25
november 2021 betreffende de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Noord-Limburg voor
2022 te bekrachtigen.
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Kerkenbeleidsplan Bocholt: addendum - Goedkeuring

De verminderde kerkgangers en de dure onderhoudskosten verplichten de Kerkelijke Overheid en de
gemeente Bocholt om een langetermijnvisie te formuleren voor de vier kerkgebouwen die bestemd
zijn voor de eredienst op het grondgebied van de gemeente. Het kerkenbeleidsplan wordt
goedgekeurd door de bisschop en nadien door de gemeente.
Om in aanmerking te komen voor subsidies voor de restauratie van beschermde en niet-beschermde
kerken moeten kerk- en gemeentebesturen een kerkenbeleidsplan kunnen voorleggen. Het
Agentschap Onroerend Erfgoed vraagt een plan dat de verschillende punten uit de definitie van het
Onroerenderfgoeddecreet behandelt, aangevuld met een attest van het bisdom en een
gemeenteraadsbesluit. Vermits er al een parochiekerkenplan werd goedgekeurd in 2014 is het
voldoende om hieraan een addendum toe te voegen.
De gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend 'Addendum aan het kerkenbeleidsplan Bocholt'
goed te keuren.
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Kerkfabriek Monulfus en Gondulfus Kaulille: meerjarenplanaanpassing Goedkeuring

Het Eredienstendecreet voor de besturen van de eredienst legt aan de kerkfabrieken de verplichting
op om een meerjarenplanning op te maken. Gedurende de looptijd van dit meerjarenplan kan het
noodzakelijk blijken een aanpassing hieraan te doen. Dit is in casu het geval voor kerkfabriek
Monulfus en Gondulfus Kaulille.
De gemeenteraad wordt gevraagd om deze aanpassing goed te keuren.
12

Kerkfabriek Monulfus en Gondulfus Kaulille: budgetwijziging 2021 Kennisneming

De gemeenteraad keurde in zitting van heden de meerjarenplanaanpassing van kerkfabriek Monulfus
en Gondulfus Kaulille goed. De budgetwijziging 2021 van kerkfabriek Monulfus en Gondulfus Kaulille
past binnen deze goedgekeurde meerjarenplanaanpassing. De raad neemt er akte van.
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Kerkfabriek Sint-Benedictus Lozen: budgetwijziging 2021 - Kennisneming

Kerkfabriek Sint-Benedictus Lozen voert een budgetwijziging 2021 door. Deze budgetwijziging past
binnen het goedgekeurde meerjarenplan waardoor de raad er enkel akte van moet nemen.
14

Kerkfabrieken Bocholt: budgetten 2022 - Kennisneming

Het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 mei
2004, dat meermaals werd gewijzigd, legt voor de besturen van de eredienst een verplichting op om
jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar
vast te stellen.
De budgetten voor het jaar 2022 van de vier Bocholter kerkfabrieken werden gecoördineerd en
gelijktijdig ingediend door het centrale kerkbestuur op 17 oktober 2021.
Vermits de gemeentelijke toelage in het jaarlijkse exploitatiebudget van de kerkfabrieken binnen de
grenzen blijft van het bedrag dat opgenomen is in het goedgekeurde meerjarenplan, moet de
gemeenteraad enkel nog akte nemen van de jaarlijkse budgetten van de kerkfabrieken.
15

Toeristische producten: retributiereglement - Goedkeuring

Om ook in het najaar voor meer leven in de brouwerij te zorgen, werd gekozen voor een winterse
editie van het logo met bijhorende slogan 'Bocholt winters warm'.
Speciaal voor deze wintereditie werd een exclusieve foute 'Leven in de brouwerij, Bocholt winters
warme' kersttrui ontworpen. De trui wordt te koop aangeboden aan de balie van de dienst vrije tijd.
Het bestaande retributiereglement toeristische producten wordt daarom uitgebreid met de foute
kersttrui 'Leven in de brouwerij, Bocholt winters warm', te koop voor een bedrag van € 20,00.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het retributiereglement opnieuw vast te stellen.
16

Gemeentepersoneel: feestdagen, compensatiedagen en collectieve
sluitingsdagen 2022 - Goedkeuring

Zoals bepaald in de rechtspositieregeling stelt de gemeenteraad ieder jaar de feestdagen,
compensatiedagen en desgevallend collectieve sluitingsdagen van het komende jaar vast.
In het kalenderjaar 2022 zijn er 3 feestdagen die in het weekend vallen en bijgevolg
gecompenseerd moeten worden op een andere dag, nl:
•
•
•
17

zaterdag 1 januari 2022 (Nieuwjaar)
zondag 1 mei 2022 (Dag van de arbeid)
zondag 25 december 2022 (Kerstmis)
Kunstacademie Noord-Limburg: beleidsplan en begroting 2022 - Goedkeuring

Op vraag van de Kunstacademie Noord-Limburg wordt het beleidsplan 2022 en de begroting 2022
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het beleidsplan en de begroting werden besproken op het beheerscomité van de interlokale
vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs van 21 september 2021.
Via de goedkeuring van dit beleidsplan verbinden de gemeenten zich er toe de geplande
tussenkomsten inzake de werking en de investeringen te verlenen aan de interlokale vereniging.
18

Limburg.net: inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 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 24 juni 2021 moet opnieuw vastgesteld worden. Het vernieuwde
afvalreglement kreeg een update naar aanleiding van:
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tekstuele aanpassingen: maximum 8 PMD+ zakken in plaats van 4 en het maximum gewicht
van de PMD+zak wordt geschrapt.
Limburg.net: inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen belastingreglement - 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 belastingreglement vastgesteld op 17 december 2020 moet, omwille van enkele
wijzigingen, opnieuw vastgesteld worden. De wijzigingen zijn het gevolg van het schrappen van de
PMD-rollen van 120 liter en enkele tekstuele aanpassingen met het oog op de doorlooptijd van het
reglement.
20

Limburg.net: agenda A.V. en vaststelling mandaat - Bekrachtiging

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agenda van de A.V. van Limburg.net van 15
december 2021 die volgende agendapunten bevat:
1.
welkom door de voorzitter;
2.
goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering;
3.
aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten);
4.
begroting 2022, te ontwikkelen activiteiten en strategie;
5.
benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 statuten):
a) De heer Franky Geypen wordt aangesteld als effectief afgevaardigde en
Marleen Kauffmann wordt aangesteld als plaatsvervanger om de gemeente Leopoldsburg te
vertegenwoordigen in het algemeen comité van Limburg.net;
6.
varia.
Aan de raad wordt gevraagd om het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25
november 2021 betreffende de agenda voor de algemene vergadering van Limburg.net van 15
december 2021, in te nemen standpunt en vaststelling mandaat te bekrachtigen.
21

Cipal dv: agenda A.V. en vaststelling mandaat - Bekrachtiging

Er moet goedkeuring verleend worden aan de agenda van de A.V. van Cipal dv van 1 december 2021
die volgende agendapunten bevat:
1. toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s);
2. bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2022;
3. toekenning dubbel presentiegeld aan voorzitter raad van bestuur;
4. goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Aan de raad wordt gevraagd om het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9
december 2021 betreffende de agenda voor de algemene vergadering van Cipal dv van 16 december
2021, in te nemen standpunt en vaststelling mandaat te bekrachtigen.
22

Op voorstel van raadsleden Jos Vanmontfort, Sylvia Dries en Luc Martens: C0²
meters voor alle klaslokalen van elke kleuter- en lagere school in Bocholt Goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te geven aan het voorstel om C0²-meters aan
te kopen voor elk klaslokaal van de kleuter- en lagere scholen van Bocholt.
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