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•
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19u45 raad van bestuur van het Autonoom GemeenteBedrijf
20u00 gemeenteraad
aansluitend raad voor maatschappelijk welzijn

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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Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van
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KMO-zone Kanaal: verlenging kredietlijn - Goedkeuring
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Sportcafé de Damburg: aanpassing concessie - Goedkeuring
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Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 24 februari
2022 - Goedkeuring

2

KMO-zone Kanaal: verlenging kredietlijn - Goedkeuring

Voor de financiering van het project KMO-zone 'Kanaal' doet het AGB beroep op een korte-termijnkredietlijn waarvoor de gemeente zich borg moet stellen.
Doordat deze kredietlijn weldra op vervaldag komt, moet ze opnieuw voor 1 jaar verlengd worden.
Tegelijk wordt - dankzij de intussen gerealiseerde grondverkopen - de lijn afgebouwd van €
6.500.000,00 naar € 5.500.000,00.
3

Sportcafé de Damburg: aanpassing concessie - Goedkeuring

Het AGB Bocholt wenst op vraag van de NV Bockhold de geïndexeerde concessievergoeding voor
sportcafé 'de Damburg' tijdelijk te verlagen met € 500,00 per maand (excl. btw). Deze vermindering
wordt toegekend tot de aanstelling van een nieuwe onder-concessionaris, maar uiterlijk tot 31
december 2022 en komt bovenop de in 2016 toegekende vermindering van de geïndexeerde
concessievergoeding met € 100,00 per maand (excl. btw).
Aan de Raad van Bestuur van het AGB Bocholt wordt gevraagd om het addendum aan
"CONCESSIEOVEREENKOMST 'Levering van dranken, bereide spijzen en voedingswaren in
sportcomplex 'de Damburg' van 22 december 2016" goed de keuren.
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Sportverenigingen: reglement toelagen - Vaststelling
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Sociaal woonbeleidsconvenant: 4 bijkomende sociale
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Bibliotheek De Priool: herstelling koepel - lastvoorwaarden en
gunningswijze - Goedkeuring
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Rechtspositieregeling personeel - Kennisneming
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Omgevingsambtenaar: aanwijzing - Goedkeuring
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Sportverenigingen: reglement toelagen - Vaststelling

Het gemeentelijk subsidiereglement 'toelagen aan sportverenigingen' wordt aangepast voor Luik 5:
subsidie voor onderhoud van grasterreinen:
• bijkomend komt er een subsidie voor outdoor gravelterreinen;
• bovendien wordt de subsidie voor grasterreinen geactualiseerd;
• de nieuwe benaming voor Luik 5 wordt : subsidie voor onderhoud van gras- en
gravelterreinen.
Het aangepaste reglement wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
2

Standpijpen: retributiereglement - Vaststelling

Het gemeentebestuur Bocholt wenst kleine standpijpen (4 m³/uur) ter beschikking te stellen voor
tijdelijke waterleveringen op een openbare plaats aan natuurlijke personen, verenigingen en andere
organisatoren van activiteiten op het openbaar domein.
Hiervoor moet een retributiereglement vastgesteld worden.
3

Sociaal woonbeleidsconvenant: 4 bijkomende sociale huurwoningen Goedkeuring

De gemeente Bocholt heeft het Bindend Sociaal Objectief sociale huur bereikt en een eerste
woonbeleidsconvenant om bijkomende sociale huurwoningen te realiseren is afgerond (2017-2020).
De Vlaamse minister van Wonen lanceerde in juli een nieuwe oproep om een woonbeleidsconvenant
aan te vragen tegen 31 oktober 2021.
De gemeente Bocholt vroeg een convenant aan voor vier bijkomende sociale huurwoningen, ter
aanvulling van project Winterdijkweg uit het eerste convenant.
Op 16 februari 2022 bood de Vlaamse Regering de gemeente Bocholt aan om hiervoor een convenant
af te sluiten.
4

KMO-zone Kanaal: borgstelling - Goedkeuring

Voor de financiering van het project KMO-zone 'Kanaal' doet het AGB beroep op een korte-termijnkredietlijn van € 5.500.000,00 waarvoor de gemeente zich borg moet stellen.
5

Bibliotheek De Priool: herstelling koepel - lastvoorwaarden en gunningswijze Goedkeuring

De koepel van bibliotheek De Priool verkeert in een slechte staat en moet vervangen worden. Op het
college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2021 werd Maten-Architecten bv aangesteld als
verantwoordelijke architect. Hij maakte het verdere aanbestedingsdossier op.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 373.095,01 excl. btw, hetzij € 451.444,96 incl.
btw (€ 78.349,95 btw medecontractant).
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Rechtspositieregeling personeel - Kennisneming

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de geïntegreerde rechtspositieregeling voor
het personeel van lokaal bestuur Bocholt.
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Omgevingsambtenaar: aanwijzing - Goedkeuring
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Aan de raad wordt gevraagd om een omgevingsambtenaar aan te wijzen.
8

Omgevingsambtenaar: aanwijzing - Goedkeuring

Aan de raad wordt gevraagd om een omgevingsambtenaar aan te wijzen.
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Gezins- en groepsopvanginitiatieven voor baby's en peuters:
subsidiereglement - Vaststelling
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Lokaal Loket Kinderopvang: procedure en criteria voor
opportuniteitsadvies bij een aanvraag vergunning groepsopvang
- Vaststelling
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VZW 't Kietelt: samenwerkingsovereenkomst bijdragen
huisvesting - Goedkeuring
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Rechtspositieregeling personeel - Kennisneming
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Gezins- en groepsopvanginitiatieven voor baby's en peuters:
subsidiereglement - Vaststelling

Ter ondersteuning van de opvanginitiatieven voor baby's en peuters wenst het OCMW een
subsidiereglement in te voeren dat elk erkend initiatief van welke aard ook een beperkte financiële
ondersteuning geeft binnen de perken van de wettelijke en fiscale regels.
Vooral de stijgende energiekosten, installatiekosten, en afvalkosten (pampers) … en het precair
sociaal statuut van de verantwoordelijken voor de opvang, verantwoorden de ondersteuning.
Het OCMW wenst zo een gepast aanbod aan kwalitatieve kinderopvang in Bocholt te stimuleren en
bestendigen en dit aanbod voor de burgers zo flexibel en toegankelijk mogelijk te maken.
2

Lokaal Loket Kinderopvang: procedure en criteria voor opportuniteitsadvies bij
een aanvraag vergunning groepsopvang - Vaststelling

De Vlaamse Regering wijzigde op 29 januari 2021 definitief een aantal besluiten met betrekking tot de
kinderopvang en de buitenschoolse opvang.
• Een organisator die een vergunning voor groepsopvang aanvraagt voor de oprichting van een
nieuwe locatie, een verhuis van een groepsopvang of een uitbreiding met minstens 9 plaatsen
moet vanaf 1 januari 2022 een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal bestuur.
• Het lokaal bestuur wordt geacht advies te geven over de opportuniteit van dit opvanginitiatief
aan de hand van een algemeen kader. Dit algemeen kader wordt omschreven in de
procedure en criteria.
Aan de raad wordt gevraagd om de procedure en criteria voor een opportuniteitsadvies bij een
aanvraag vergunning groepsopvang goed te keuren.
3

VZW 't Kietelt: samenwerkingsovereenkomst bijdragen huisvesting Goedkeuring

't Kietelt vzw is een organisatie die verjaardagsdozen bedeelt aan kinderen in kwetsbare gezinnen op
vraag van een OCMW of St.-Vincentiusvereniging. Het zijn de OCMW's zelf die de dozen aan hun
cliënten bedelen. Het OCMW van Bocholt werkt al jaren samen met de vzw 't Kietelt en is bijzonder
tevreden over de samenwerking. Bocholt was trouwens een van de eerste gemeenten die met 't
Kietelt in zee ging. Door de sterke uitbreiding van de activiteiten van vzw 't Kietelt is de vzw op zoek
naar permanente huisvesting en opslagruimte.
In die zin hebben 15 Limburgse gemeenten die samenwerken met vzw 't Kietelt de vraag gekregen
om de vzw te ondersteunen op vlak van huisvesting. Aangezien de werking van de vzw overal erg
gewaardeerd wordt en de vzw al jaren bewezen heeft dat ze daadwerkelijk beantwoorden aan een
vraag van kwetsbare gezinnen en kinderen en die vraag ook zeer goed en professioneel
beantwoorden door het leveren van verjaardagsdozen, wenst het OCMW van Bocholt in te gaan op de
vraag naar ondersteuning van de huisvesting net zoals de andere besturen.
De vzw heeft in samenwerking met het stadsbestuur van Bree een handelspand in de Hoogstraat 15,
3960 Bree gevonden.
In dit kader werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die ter goedkeuring wordt voorgelegd.
In de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de kosten voor de huisvesting op basis van het
inwoneraantal proportioneel verdeeld worden over alle deelnemende gemeenten.
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Rechtspositieregeling personeel - Kennisneming

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de geïntegreerde
rechtspositieregeling voor het personeel van lokaal bestuur Bocholt.
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