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Raad van bestuur van het Raad van bestuur van het AGB AGB | | 
Gemeente- & OCMWGemeente- & OCMW-raad-raad |  | 

do. 24 februari 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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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 van het Autonoom GemeenteBedrijf
• 20u00 gemeenteraad
• aansluitend raad voor maatschappelijk welzijn
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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Dagorde Zitting van 24 februari 2022

1 2022_RBA_00001 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 
27 oktober en 16 december 2021 - Goedkeuring

2 2022_RBA_00002 Over te dragen saldi investering en financiering van 2021 naar 
2022  - Goedkeuring
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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf
Toelichting Zitting van 24 februari 2022

1 Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 27 oktober en 
16 december 2021 - Goedkeuring

2 Over te dragen saldi investering en financiering van 2021 naar 2022  - 
Goedkeuring

Vóór 1 maart van het lopende boekjaar moet bepaald worden welk gedeelte van de niet-aangewende 
kredieten voor investeringen en financiering die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het 
meerjarenplan, overgedragen moeten worden naar het lopende boekjaar.
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Gemeenteraad
Dagorde Zitting van 24 februari 2022

OPENBARE ZITTING
1 2022_GR_00013 Het Inloophuis:  interieurwerken, elektro & HVAC inrichting van 

buurthuis - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

2 2022_GR_00014 Landwaarts CVBA : aanvaarding gratis grondafstanden - 
Goedkeuring
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Gemeenteraad
Toelichting Zitting van 24 februari 2022

1 Het Inloophuis:  interieurwerken, elektro & HVAC inrichting van buurthuis - 
lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Het gemeentebestuur realiseert in het centrum van Bocholt een inloophuis als alternatief voor de 
ontwikkeling van een dienstencentrum. Op de gemeenteraad van 25 april 2019 werd besloten om 
over te gaan tot de aankoop van een casco gebouw in project 'De Heerlyckheid' voor de realisatie van 
dit inloophuis. 
De architect aangesteld voor de verdere inrichting van het cascogebouw, meer bepaald de 
interieurwerken en de technische installaties, stelde het volledige aanbestedingsdossier samen. 
De totale raming voor deze werken bedraagt € 906.711,36 .

2 Landwaarts CVBA : aanvaarding gratis grondafstanden - Goedkeuring

Delen van de wijken 'Watertoren' en 'Dorperveld' werden al geruime tijd geleden ontwikkeld door de 
sociale huisvestingsmaatschapij Landwaarts. Na controle van de percelen die nog in hun eigendom 
waren, zijn ze tot de constatering gekomen dat er nog percelen, via gratis grondafstand, 
overgedragen moeten worden aan het openbaar domein. 
Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om deze gratis grondafstand te aanvaarden.
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde Zitting van 24 februari 2022

OPENBARE ZITTING
1 2022_RMW_00005 Schuldbemiddeling: basisregistratie 2021 - Goedkeuring

BESLOTEN ZITTING
2 2022_RMW_00006 Wettelijke voogdijregeling: wijziging aanduiding voogdij - 

Goedkeuring
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting Zitting van 24 februari 2022

1 Schuldbemiddeling: basisregistratie 2021 - Goedkeuring

Als erkende instelling moet het OCMW van Bocholt voor schuldbemiddeling jaarlijks een 
basisregistratie van het aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening bijhouden en het aantal 
gezinnen registreren die het voorbije kalenderjaar in begeleiding waren. 
De basisregistratie moet voorgelegd worden aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zodat deze op 
de hoogte is over deze dienstverlening aan Bocholter gezinnen.

2 Wettelijke voogdijregeling: wijziging aanduiding voogdij - Goedkeuring

Aangezien mevrouw Jaklien Goijens geen gemeenteraadslid meer is, wordt haar mandaat als voogd 
overgedragen aan raadslid Marc Vanherk.
Raadslid Marc Vanherk geeft zijn mandaat als toeziend voogd door aan raadslid Lieve Theuwissen.
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