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do. 27 januari 2022
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.
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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
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Zitting van 27 januari 2022

Opheffing 'politieverordening tot extra maatregelen in het kader van de
bestrijding van het Covid-19 virus van 27 oktober 2021 - Goedkeuring

In haar zitting van 27 oktober 2021 bekrachtigde de gemeenteraad het burgemeestersbesluit
'politieverordening tot extra maatregelen in het kader van de bestrijding van het Covid-19 virus' van
25 oktober 2021.
Gezien de inmiddels aangepaste maatregelen van de hogere overheden zijn de bepalingen van de
politieverordening niet meer relevant en verwarrend voor de burger.
Daarom wordt voorgesteld om deze politieverordening op te heffen.
2

Vaststelling begrip 'dagelijks bestuur' en vrijstelling van visumverplichting Goedkeuring

De recentste versie van de vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur en vrijstelling van
visumverplichting' dateert van 30 januari 2020. Intussen wijzigden de drempels in het kader van de
wetgeving overheidsopdrachten. Hierdoor drong een actualisering van het bestaande reglement zich
op.
In het kader van administratieve vereenvoudiging en snellere procedureafhandeling is het
aangewezen het drempelbedrag van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, sinds 1 januari 2022 gebracht op € 140.000,00 exclusief btw, toe te passen als
drempel voor bevoegdheidsverdeling om zo voor dossiers een vlottere verwerking mogelijk te maken.
Deze drempel geldt zowel voor exploitatie als investeringen.
Met het oog op diezelfde administratieve vereenvoudiging en snelle procedureafhandeling, blijft de
vrijstelling van visumplicht van € 10.000,00 exclusief btw behouden.
3

Onderhoud en buitengewone herstelling wegen 2022: lastvoorwaarden en
gunningswijze - Goedkeuring

De gemeente Bocholt heeft het merendeel van de wegen op haar grondgebied in eigen beheer. Deze
wegen slijten door het gebruik en de weersinvloeden. Regelmatig onderhoud is daarom nodig, anders
daalt de kwaliteit van het wegennet snel en ontstaat er ernstige schade met risico's voor de
verkeersveiligheid.
Het voorliggend bestek voorziet daarom in beheer- en onderhoudswerken, zoals het plaatselijk
herstellen van het wegdek en het aanbrengen van een nieuwe toplaag waar dat nodig is.
De lijst van werken kan aangepast worden rekening houdende met het budget.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 436.560,19 excl. btw, hetzij € 528.237,83 incl.
btw.
4

Administratieve stukken burgerzaken: retributiereglement - Goedkeuring

Het gemeentebestuur levert aan de balie van de dienst burgerzaken, diverse producten
(identiteitsdocumenten, rijbewijzen,…) af aan burgers.
Op 1 januari van elk jaar past FOD Binnenlandse Zaken het tarief van de vergoedingen ten laste van
de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten ook telkens
aan.
Naar aanleiding hiervan wordt aan de gemeenteraad gevraagd het bestaande reglement
'administratieve stukken burgerzaken' in aangepaste vorm vast te stellen.
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5

Tennisclub Bocholt vzw: renteloze lening voor aanleg van 4 padelterreinen verlenging terbeschikkingstelling termijn - Goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om aan Tennisclub Bocholt vzw een verlenging toe te staan
van de termijn waarin de aanvragen voor de uitbetaling van de schijven moeten gebeuren van de
renteloze lening, toegekend op 22 april 2021 voor € 180.000,00 voor de aanleg van 4 padelterreinen.
Omdat er na overleg met de buurt een gewijzigde bouwaanvraag werd ingediend, kende het project
vertraging en konden de kosten op het einde van de termijn (31 december 2021) nog niet ingediend
worden. Daarom wordt een verlenging tot 30 april 2022 gevraagd.
6

Jeugdhuis Caulille vzw: nominatieve toelage - Goedkeuring

Jeugdhuis Caulille vzw in Kaulille startte in de zomer van 2021 met haar werking in de hob-units aan
de Steenakkerstraat te Kaulille.
Het gemeentebestuur van Bocholt wenst de jeugdhuiswerking financieel te ondersteunen met een
jaarlijkse nominatieve toelage van € 2.000,00.
7

SPW Knikkebol: huurtoelage - Goedkeuring

Vzw SPW Knikkebol Kaulille verhuisde naar de hob-units aan sporthal 'de Steenakker' in 2020 en
tekende de huurovereenkomst met de gemeente in 2021.
De speelpleinwerking maakt bijgevolg geen gebruik meer van de schoolinfrastructuur in Kaulille.
Aangezien het gemeentebestuur de huuruitgaven van speelpleinwerkingen compenseert en het
nieuwe huurbedrag voor de hob-units € 430,00 bedraagt (vroeger voor de school € 1.625,00) moet de
jaarlijkse (nominatieve) huurtoelage aan SPW Knikkebol aangepast worden naar € 430,00.
8

Hondenschool De Trouwe Vriend Bocholt vzw: huurovereenkomst lokaal en
weide - Goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de huurovereenkomst tussen de gemeente Bocholt en
Hondenschool De Trouwe Vriend Bocholt vzw voor het gebruik van een lokaal en een weide, gelegen
achter rijhal 'de Damburg' in de Eikenlaan, goed te keuren.
Voor de ingebruikname van het lokaal en de weide moet een huurovereenkomst tussen de gemeente
en de betrokken vereniging afgesloten worden. Dit om de rechten en plichten van de (ver)huurder(s)
goed te omschrijven en duidelijke afspraken (startdatum, vergoeding, ...) te maken.
9

Dorpshuis: sociale uitbating - concessieleidraad inclusief ontwerp
concessieovereenkomst - Goedkeuring

Als alternatief voor een dienstencentrum koos Bocholt voor de oprichting van een 'dorpshuis' waar
iederéén welkom is en waar de werking de verenigingen stimuleert in plaats van beconcurreert: een
‘age-friendly’ (leeftijdsvriendelijk) project waar jong en oud zich thuis voelt.
Een belangrijk onderdeel van het dorpshuis bestaat uit een horeca-gedeelte (café) met een
winkelgedeelte (buurtboetiek).
Het gemeentebestuur beschikt zelf niet over de mogelijkheden om de uitbating van het café en de
buurtboetiek zelf goed te verzekeren. Daarom wenst het gemeentebestuur een procedure op te
starten om het café en de buurtboetiek in concessie te geven. Tevens wenst het gemeentebestuur
ook het beheer van de overige accommodatie van het 'dorpshuis' (deels) uit te besteden aan de
concessionaris.
Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om de uitbating van het horeca-gedeelte (café) met
buurtboetiek in combinatie met het beheer van de overige lokalen van het 'dorphuis' voor te
behouden in het kader van programma's voor beschermde arbeid. Dit past perfect in de visie van het
'dorpshuis' die ontwikkeld werd.
De gemeenteraad wordt gevraagd de concessieleidraad voor de sociale uitbating, omvattende de
concessievoorwaarden inclusief het ontwerp van de concessieovereenkomst, vast te stellen.
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10

Nuhma cvba: wijziging plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene
vergadering - Goedkeuring

In zitting van 31 januari 2019 besliste de gemeenteraad om raadslid Lode Van Mierlo aan te duiden
als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van Nuhma cvba.
Naar aanleiding van het ontslag van Lode Van Mierlo als gemeenteraadslid moet de gemeenteraad
een nieuwe plaatsvervanger aanduiden voor de algemene vergaderingen van Nuhma cvba.
11

Welzijnsregio Noord-Limburg en DISV Regio Noord-Limburg: oproeping
algemene vergaderingen op 15 februari 2022 - Kennisneming

Kennisgeving van de uitnodiging voor de algemene vergadering van de Welzijnsregio Noord-Limburg
en DISV Regio Noord-Limburg, die zal plaatsvinden op 15 februari 2022.
12

Toegevoegd punt op voorstel van raadsleden Tom Wertelaers en Sara Vrolix:
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 dienen
nog 35% of ongeveer 9.500 woonentiteiten ingevuld te worden door de landelijke gemeenten. Wil
Bocholt als gemeente groeien en zijn ambitie als dynamische gemeente waarmaken dienen wij hierop
te anticiperen.
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.
Gezien Kaulille eveneens 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.
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Zitting van 27 januari 2022

Vaststelling begrip “dagelijks bestuur”, budgethouderschap en vrijstelling van
visumverplichting - Goedkeuring

De recentste versie van de vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur, budgethouderschap en
vrijstelling van visumverplichting' dateert van 30 januari 2020. Intussen wijzigden de drempels in het
kader van de wetgeving overheidsopdrachten. Hierdoor drong een actualisering van het bestaande
reglement zich op.
In het kader van administratieve vereenvoudiging en snellere procedureafhandeling is het
aangewezen het drempelbedrag van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, sinds 1 januari 2022 gebracht op € 140.000,00 exclusief btw, toe te passen als
drempel voor bevoegdheidsverdeling om zo voor dossiers een vlottere verwerking mogelijk te maken.
Deze drempel geldt zowel voor exploitatie als investeringen.
Met het oog op diezelfde administratieve vereenvoudiging en snellere procedureafhandeling, blijft het
bedrag voor vrijstelling van visumplicht op € 10.000,00 exclusief btw behouden.
2

Welzijnsregio Noord-Limburg en DISV Regio Noord-Limburg: oproeping
algemene vergaderingen op 15 februari 2022 - Kennisneming

Kennisgeving van de uitnodiging voor de algemene vergadering van de Welzijnsregio Noord-Limburg
en DISV Regio Noord-Limburg, die zal plaatsvinden op 15 februari 2022.

3

Wettelijke Voogdijregeling: financieel jaarverslag 2021 – kennisname en
kwijting

De financieel directeur legt, in navolging van zijn aanstelling, jaarlijks zijn financieel verslag
betreffende de wettelijke voogdijregeling minderjarigen, voor aan de raad voor maatschappelijk
welzijn en dit met het oog op het bekomen van kwijting.
4

Wettelijke Voogdijregeling: jaarverslag 2021 – kennisname en kwijting

De financieel directeur legt, in navolging van zijn aanstelling, jaarlijks zijn financieel verslag
betreffende de wettelijke voogdijregeling minderjarigen voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn
en dit met het oog op het bekomen van kwijting.
Daarnaast wordt het verslag betreffende de opvoeding en ontwikkeling van de minderjarige ter kennis
gebracht.
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