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Agenda
•
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•

19u45 - Raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
20u00 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
aansluitend - gemeenteraad

Bevoegdheden van de leden van het 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 23 juni 2022

1

2022_RBA_00011

Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van
25 mei 2022 - Goedkeuring

2

2022_RBA_00012

GC De Kroon: inkomprijzen voorstellingen/cursussen seizoen
2022-2023 - Goedkeuring
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Raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf
Toelichting

Zitting van 23 juni 2022

1

Notulen raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 25 mei 2022 Goedkeuring

2

GC De Kroon: inkomprijzen voorstellingen/cursussen seizoen 2022-2023 Goedkeuring

De Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Bocholt moet de inschrijvingsprijzen van
de voorstellingen en de cursussen van gemeenschapscentrum 'de Kroon' voor het seizoen 2022-2023
goedkeuren. Dit gebeurt op voorstel van het bestuur van de cultuurraad en op basis van de
uitkoopprijzen van voorstellingen en cursussen.
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dagorde

Zitting van 23 juni 2022

OPENBARE ZITTING
1

2022_RMW_00015

Jaarrekening 2021 gemeente/OCMW Bocholt – vaststelling
OCMW-deel

2

2022_RMW_00016

Visum 2021: rapportering financieel directeur - Kennisneming

3

2022_RMW_00017

Organisatiebeheersing: rapportering 2021 - Kennisneming
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Toelichting

1

Zitting van 23 juni 2022

Jaarrekening 2021 gemeente/OCMW Bocholt – vaststelling OCMW-deel

Hoewel het juridisch twee afzonderlijke entiteiten blijven, vormen de gemeente en haar OCMW samen
1 rapporteringsentiteit en maken ze een geïntegreerde jaarrekening. De geïntegreerde jaarrekening
2021 sluit (afgerond) met een 'beschikbaar budgettair resultaat' van € 10.572.106 en een
'autofinancieringsmarge' van € 2.485.126.
2

Visum 2021: rapportering financieel directeur - Kennisneming

Voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom zijn
onderworpen aan een voorafgaand visum van de financieel directeur, dit voordat enige verbintenis
kan worden aangegaan.
De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere
voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle uitoefent. Concreet zijn verrichtingen
waarvan het bedrag niet hoger is dan € 10.000,00 exclusief btw vrijgesteld van visumverplichting.
Achteraf rapporteert de financieel directeur hierover aan de raad voor maatschappelijk welzijn. In
casu gaat het over de periode 2021.
3

Organisatiebeheersing: rapportering 2021 - Kennisneming

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks over het organisatiebeheersingssysteem aan het college
van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast
bureau. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgend jaar. De
bestuursorganen nemen kennis van deze rapportage. Dit is zo vastgesteld in artikel 219 van het
decreet over het lokaal bestuur van van 22 december 2017.
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een
redelijke zekerheid te verschaffen dat men:
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2° wetgeving en procedures naleeft;
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
5° de activa beschermt en fraude voorkomt.
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Gemeenteraad
Dagorde

Zitting van 23 juni 2022

OPENBARE ZITTING
1

2022_GR_00055

AGB Bocholt: jaarrekening 2021 - Goedkeuring

2

2022_GR_00056

Jaarrekening 2021 gemeente/OCMW Bocholt – vaststelling
gemeentelijk deel

3

2022_GR_00057

Jaarrekening 2021 gemeente/OCMW Bocholt – goedkeuring
OCMW-deel

4

2022_GR_00058

Visum 2021: rapportering financieel directeur - Kennisneming

5

2022_GR_00059

Kerkfabriek Monulfus en Gondulfus Kaulille:
meerjarenplanaanpassing - Goedkeuring

6

2022_GR_00060

Kerkfabriek Monulfus en Gondulfus Kaulille: budgetwijziging
2022 - Kennisneming

7

2022_GR_00061

Kerkfabrieken Bocholt: jaarrekeningen 2021 - adviesverlening gunstig advies

8

2022_GR_00053

Concessie Luysmolen: vaststellen procedure en
concessievoorwaarden - Goedkeuring

9

2022_GR_00054

Het dorpshuis: uitbouw als lokaal dienstencentrum en opstart
vergunningsprocedure - Principiële goedkeuring

10

2021_GR_00158

Organisatiebeheersing: rapportering 2021 - Kennisneming
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Gemeenteraad
Toelichting

1

Zitting van 23 juni 2022

AGB Bocholt: jaarrekening 2021 - Goedkeuring

De jaarrekening 2021 van AGB Bocholt wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Deze rekening sluit af met een 'verlies van het boekjaar' van € 26.359,11.
2

Jaarrekening 2021 gemeente/OCMW Bocholt – vaststelling gemeentelijk deel

Hoewel het juridisch twee afzonderlijke entiteiten blijven, vormen de gemeente en haar OCMW samen
1 rapporteringsentiteit en maken ze een geïntegreerde jaarrekening. De geïntegreerde jaarrekening
2021 sluit (afgerond) met een 'beschikbaar budgettair resultaat' van € 10.572.106 en een
'autofinancieringsmarge' van € 2.485.126.
3

Jaarrekening 2021 gemeente/OCMW Bocholt – goedkeuring OCMW-deel

Hoewel het juridisch twee afzonderlijke entiteiten blijven, vormen de gemeente en haar OCMW samen
1 rapporteringsentiteit en maken ze een geïntegreerde jaarrekening. De geïntegreerde jaarrekening
2021 sluit (afgerond) met een 'beschikbaar budgettair resultaat' van € 10.572.106 en een
'autofinancieringsmarge' van € 2.485.126.
4

Visum 2021: rapportering financieel directeur - Kennisneming

Voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom zijn
onderworpen aan een voorafgaand visum van de financieel directeur, dit voordat enige verbintenis
kan worden aangegaan.
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder
de financieel directeur de controle uitoefent. Concreet zijn verrichtingen waarvan het bedrag niet
hoger is dan € 10.000,00 exclusief btw vrijgesteld van visumverplichting.
Achteraf rapporteert de financieel directeur hierover aan de gemeenteraad. In casu gaat het over de
periode 2021.
5

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 & Gondulfus Kaulille.
Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om deze aanpassing goed te keuren.
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Kerkfabriek Monulfus en Gondulfus Kaulille: budgetwijziging 2022 Kennisneming

De gemeenteraad keurde in zitting van heden de meerjarenplanaanpassing van kerkfabriek Monulfus
& Gondulfus Kaulille goed. De budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek van Kaulille past binnen deze
goedgekeurde meerjarenplanaanpassing. De raad neemt er kennis van.
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Kerkfabrieken Bocholt: jaarrekeningen 2021 - adviesverlening - gunstig advies

Ieder jaar dienen de 4 kerkfabrieken van Bocholt hun jaarrekeningen aan de gemeenteraad voor
advies voor te leggen. Thans wordt gunstig advies verleend voor de jaarrekeningen 2021 van de
kerkfabrieken.
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8

Concessie Luysmolen: vaststellen procedure en concessievoorwaarden Goedkeuring

Op donderdag 9 juni 2022 schreef de huidige concessionaris van de Luysmolen een aangetekende
brief waarin ze meldde dat ze haar uitbating van de Luysmolen wenst stop te zetten.
Dit betekent dat er naar een nieuwe concessionaris moet gezocht worden. Ondertussen baat de
huidige concessionaris in haar opzegtermijn de Luysmolen verder uit.
De gemeenteraad moet de procedure tot toewijzing van een concessie vaststellen alsook de
concessievoorwaarden, publicatie, beoordelingscriteria en samenstelling van de jury.
De raad machtigt het college tot het uitvoeren van de selectie en tot onderhandelen met de
kandidaat-concessionarissen in naam van het gemeenbestuur.
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Het dorpshuis: uitbouw als lokaal dienstencentrum en opstart
vergunningsprocedure - Principiële goedkeuring

In eerste instantie werd door het beleid beslist een dorpshuis (inloophuis) op te richten als alternatief
voor een dienstencentrum. Een dienstencentrum legde te veel nadruk op één bepaalde doelgroep nl.
senioren.
De missie van het dorpshuis is het zorgen voor verbinding, het tegengaan van eenzaamheid, het
versterken van de sociale cohesie door een warme ontmoetingsplek voor iedere Bocholtenaar te
creëren. Feit is immers dat het traditionele, verzuilde, verenigingsleven stilaan verdwijnt. Het
dorpshuis kan hier een antwoord op bieden
De opdracht van lokale dienstencentra werd ondertussen uitgebreid naar andere doelgroepen en sluit
inmiddels goed aan bij de missie en visie van het dorpshuis.
Het voorstel is daarom om een deel van het dorpshuis als een lokaal dienstencentrum verder uit te
bouwen en de vergunningsprocedure hiervoor op te starten. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd
hiervoor haar principiële goedkeuring te verlenen.
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Organisatiebeheersing: rapportering 2021 - Kennisneming

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks over het organisatiebeheersingssysteem aan het college
van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast
bureau. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk vóór 30 juni van het daaropvolgend jaar. De
bestuursorganen nemen kennis van deze rapportage. Dit is zo vastgesteld in artikel 219 van het
decreet over het lokaal bestuur van van 22 december 2017.
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een
redelijke zekerheid te verschaffen dat men:
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2° wetgeving en procedures naleeft;
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
5° de activa beschermt en fraude voorkomt.
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