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20u30 Raad van bestuur van het Autonoom GemeenteBedrijf
20u45 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

Raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf
Dagorde

Zitting van 25 mei 2022
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2022_RBA_00009

Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van
28 april 2022 - Goedkeuring
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2022_RBA_00010

AGB Bocholt: jaarrekening 2021 - Vaststelling
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Raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf
Toelichting

Zitting van 25 mei 2022

1

Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 28 april 2022 Goedkeuring

2

AGB Bocholt: jaarrekening 2021 - Vaststelling

De jaarrekening 2021 van AGB Bocholt wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad van bestuur.
Deze rekening sluit af met een 'verlies van het boekjaar' van € 26.359,11.
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Dagorde

Zitting van 25 mei 2022
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Bezoeken aan de partnerstad Bocholt (D): aanpassing reglement
toelagen - Vaststelling
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2022_GR_00040

Sportverenigingen: aanpassing reglement toelagen - Vaststelling
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2022_GR_00041

Kringloopstraat 5/D000: verzoek voor akkoord wederverkoop
KMO-unit - Goedkeuring
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2022_GR_00042

Indoor Kerstmarkt Bocholt vzw: uitstel terugbetaling renteloze
lening - Goedkeuring
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2022_GR_00043

Interlokale vereniging Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer:
jaarrekening en verslagen 2021 - Goedkeuring
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2022_GR_00044

Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland PDPO III: jaarrekening en jaarverslag 2021 - Goedkeuring
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2022_GR_00045

DISV Regio Noord-Limburg: algemene vergadering op 14 juni
2022 - agenda en vaststelling mandaat - Goedkeuring
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2022_GR_00046

Limburg.net: algemene vergadering op 22 juni 2022 - agenda en
vaststelling mandaat - Goedkeuring
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2022_GR_00047

Cipal dv: algemene vergadering op 23 juni 2022 - agenda en
vaststelling mandaat - Goedkeuring

10

2022_GR_00048

Toegevoegd punt op voorstel van raadsleden Jos Vanmontfort,
Luc Martens en Sylvia Dries: Profploeg: gratis advies rond
kernversterking - Goedkeuring
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Gemeenteraad
Toelichting

1

Zitting van 25 mei 2022

Bezoeken aan de partnerstad Bocholt (D): aanpassing reglement toelagen Vaststelling

Het gemeentelijk subsidiereglement bezoeken aan de partnerstad Duits Bocholt van 27 april 2017
wordt aangepast.
• bijkomende mogelijkheid tot terugbetaling van de inschrijvingsgelden voor jeugdkampen
• bijkomende mogelijkheid tot uitbetaling van de uitkoopsom van artiesten met een maximum
van € 500,00
• verhoging van de tarieven:
o overnachting voor particulieren, verenigingen en instellingen, per persoon en per
nacht: € 10,00
o verplaatsingsonkosten particulieren: € 100,00 per voertuig
o tussenkomst in de buskosten van verenigingen: 50 % van de kosten met een
maximum van € 400,00
Het aangepaste reglement wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
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Sportverenigingen: aanpassing reglement toelagen - Vaststelling

Het gemeentelijk reglement 'toelagen aan sportverenigingen' wordt aangepast voor Luik 5: subsidie
voor onderhoud van grasterreinen:
• aanvullend komt er een subsidie voor het onderhoud van het grasterrein van krachtbalclub PJ
Kaulille.
Het aangepaste reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
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Kringloopstraat 5/D000: verzoek voor akkoord wederverkoop KMO-unit Goedkeuring

Notariaat Topff, Lopez en Lauwers vraagt het akkoord van de gemeenteraad voor de verkoop van een
KMO-unit (nr. 4) op en met grond gelegen op het perceel, 1/C/1142W9, Kringloopstraat 5/D000 in het
kader van de bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in de verkoopakte van 24 augustus 1988 en
15 april 2017 tussen de gemeente Bocholt, de voormalige eigenaar en de huidige eigenaar.
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Indoor Kerstmarkt Bocholt vzw: uitstel terugbetaling renteloze lening Goedkeuring

De gemeenteraad van 28 mei 2020 keurde een motie goed, houdende een pakket steunmaatregelen
voor de Bocholter bevolking en de Bocholter verenigingen. Onder bepaalde voorwaarden konden
verenigingen een renteloze lening bekomen.
Ten gevolge van dit besluit kreeg vzw Indoor Kerstmarkt Bocholt, voorheen vzw Eurosport Boys
Bocholt, een renteloze lening van € 2.000,00 voor de aankoop van een container.
Aangezien de kerstmarkt ook niet kon plaatsvinden in 2021 wegens corona, vraagt de vzw een uitstel
van één jaar voor de terugbetaling van de renteloze lening.
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Interlokale vereniging Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer: jaarrekening en
verslagen 2021 - Goedkeuring

Het vierde werkingsjaar van de interlokale vereniging 'Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer' liep van 1
januari 2021 tot 31 december 2021. De vereniging zorgt voor de uitvoering van de Vlaamse
beleidsdoelstellingen op vlak van wonen en ontvangt daarvoor Vlaamse subsidies.
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Wonen Vlaanderen gaf een positieve evaluatie voor werkingsjaar 2021 waarbij er geen subsidies
werden ingehouden.
De jaarrekening en de verslagen worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
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Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland - PDPO III:
jaarrekening en jaarverslag 2021 - Goedkeuring

De gemeente is aangesloten bij de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland.
Conform artikel 24 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging
Plaatselijke Groep Kempen en Maasland moet het jaarverslag samen met de jaarrekening jaarlijks,
binnen de 6 maanden na afsluiting van het voorgaande boekjaar, ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie
Limburg.
De provincieraad van Limburg keurde de jaarrekening en het jaarverslag 2021 goed in de schriftelijke
ronde van 17 tot en met 28 maart 2022.
De jaarrekening en het jaarverslag 2021 worden nu ook aan de gemeenteraad ter goedkeuring
voorgelegd.
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DISV Regio Noord-Limburg: algemene vergadering op 14 juni 2022 - agenda en
vaststelling mandaat - Goedkeuring

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van DISV
Regio Noord-Limburg, die zal plaatsvinden op 14 juni 2022 die volgende agendapunten bevat:
1. goedkeuring verslag van de AV van 15 februari 2022;
2. toelichting jaarverslag DISV Regio Noord-Limburg;
3. vaststelling van de jaarrekening 2021;
4. kwijting aan de bestuurders voor het werkingsjaar 2021;
5. ontslag en benoeming leden raad van bestuur.
De gemeenteraad moet tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger vaststellen en
standpunten innemen ten aanzien van de agendapunten.
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Limburg.net: algemene vergadering op 22 juni 2022 - agenda en vaststelling
mandaat - Goedkeuring

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van
Limburg.net van 22 juni 2022 die volgende agendapunten bevat:
1. goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 15 december 2021;
2. aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten);
3. jaarrekening en jaarverslag per 31 december 2021;
4. activiteitenverslag 2021;
5. kwijting aan de bestuurders (art. 454 DLB, art. 40 statuten);
6. kwijting aan de commissaris (art. 454 DLB, art. 40 statuten);
7. ontslag en benoeming bestuurder en adviserend bestuurder raad van bestuur (art. 20
statuten);
a. mevrouw Ingrid Erlingen - bestuurder, wordt vervangen door de heer Koen Sleypen
(beslissing RVB 15/12/21);
b. dhr. Tom Cox - adviserend bestuurder, wordt vervangen door de heer Jan
Vangenechten (beslissing RVB 12/01/2022);
8. benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 statuten)
a. dhr. Guido Stuers vervangt de heer Fons Verwimp als plaatsvervanger voor de
gemeente Tessenderlo voor het algemeen comité;
b. mevrouw Sofie De Waele vervangt de heer Guido Ector als effectieve afgevaardigde
voor de stad Herk-de-Stad voor het algemeen comité;
c. mevrouw Mieke Loyens vervangt de heer Mathieu Eycken als plaatsvervanger voor de
gemeente Riemst;
9. varia.
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De gemeenteraad moet tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger vaststellen en
standpunten innemen ten aanzien van de agendapunten.
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Cipal dv: algemene vergadering op 23 juni 2022 - agenda en vaststelling
mandaat - Goedkeuring

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van Cipal
dv van 23 juni 2022 die volgende agendapunten bevat:
1. toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s);
2. jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021;
3. goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten
op 31 december 2021;
4. jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021;
5. goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021,
afgesloten op 31 december 2021;
6. kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021;
7. benoeming commissaris en vaststelling vergoeding;
8. vervanging bestuurder;
9. goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
De gemeenteraad moet tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger vaststellen en
standpunten innemen ten aanzien van de agendapunten.
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Toegevoegd punt op voorstel van raadsleden Jos Vanmontfort, Luc Martens en
Sylvia Dries: Profploeg: gratis advies rond kernversterking - Goedkeuring
•

•

•

•

De Profploeg is een team van doorgewinterde experten en innovatieve denkers die een
bijdrage kunnen leveren aan het bekomen van meer bedrijvige kernen en bruisende
buurten.
Lokale besturen kunnen een beroep doen op de expertise van deze Profploeg om hun beleid
‘bedrijvige kernen’ verder op de rails te zetten. De begeleiding (van enkele dagen) is
kosteloos en toegankelijk voor zowel kleine als grote gemeenten.
De voornaamste voorwaarde is dat de stad of gemeente haar uitdaging helder kan
formuleren en er organisatorisch - met betrokkenheid van de diverse diensten - klaar voor
is om van de begeleiding een succes te maken.
De Vlaamse Regering voorziet bijkomende middelen voor de profploeg. Van 1 mei 2022 tot en
met 1 juni 2022 kan jouw gemeente zich kandidaat stellen voor deze begeleiding: wij stellen
voor dat Bocholt zich inschrijft voor dit traject.
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde

1

Zitting van 25 mei 2022

2022_RMW_00013

Welzijnsregio Noord-Limburg: algemene vergadering op 14 juni
2022 - Kennisneming
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting
1

Zitting van 25 mei 2022

Welzijnsregio Noord-Limburg: algemene vergadering op 14 juni 2022 Kennisneming

Kennisgeving van de uitnodiging en de agenda van de algemene vergadering van Welzijnsregio
Noord-Limburg, die zal plaatsvinden op 14 juni 2022 die volgende agendapunten bevat:
• goedkeuring verslag van de AV van 15/02/2022;
• voorstelling jaarverslag 2021;
• jaarrekening 2021;
• kwijting aan de bestuurders.
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