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Zitting van 25 februari 2021

Gemeenteraad: aanpassing huishoudelijk reglement - Goedkeuring

De gemeenteraad brengt haar huishoudelijk reglement in overeenstemming met de beslissing van de
burgemeester om de vergaderingen tot nader order digitaal te laten doorgaan en haar beslissing om
het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname.
Tevens worden de bepalingen met betrekking tot de vragenronde aangepast aan de huidige
werkwijze.
Bijkomend wordt de termijn voor het indienen van vragen die een burger wil stellen voor aanvang van
de gemeenteraad volgens de procedure 'vraag en antwoord' verhoogd naar 5 dagen.
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Interbestuurlijk samenwerkingsverband (IBSV) “Vaccinatiecentra NoordLimburg”: overeenkomst met statutaire draagkracht - Goedkeuring

De gemeenten van de Eerstelijnszone Noord-Limburg wensen samen met de Hulpverleningszone
Noord-Limburg en Eerstelijnszone Noord-Limburg vzw twee vaccinatiecentra op te richten en uit te
baten met het oog op de bestrijding van de corona-pandemie.
Het is aangewezen om deze samenwerking onder te brengen in een juridische structuur die toelaat
om diensten en middelen in te brengen en afspraken te maken omtrent de oprichting van de
vaccinatiecentra, onder meer (maar niet beperkt tot) de logistieke voorwaarden, de inbreng van
middelen, personeel en logistiek en de bestuurlijke en democratische terugkoppeling te formaliseren
door de oprichting van het Interbestuurlijk samenwerkingsverband 'Vaccinatiecentra Noord-Limburg'.
Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de overeenkomst met statutaire draagkracht van het
interbestuurlijk samenwerkingsverband 'Vaccinatiecentra Noord-Limburg' goed te keuren.
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Riolering en wegenis Marsestraat deel 2: lastvoorwaarden en gunningswijze Goedkeuring

In 2014 werd de eerste fase van de heraanleg van de riolering en de wegenis in de Marsestraat
voltooid. Fluvius wenst in samenwerking met de VMM de riolering van de rest van de Marsestraat aan
te pakken. De gemeente Bocholt zal meegaan in dit dossier om ook de wegenis van fase 2 te
vernieuwen naar analogie van fase 1.
De werken worden geraamd op € 1.157.993,89 incl. btw. De kostprijs voor de gemeente Bocholt
wordt geraamd op € 453.196,17 incl. btw.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren voor
de opdracht ‘Riolering en wegenis Marsestraat deel 2'.
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Verkaveling 945: aanvaarding gratis grondafstand - Goedkeuring

Binnen de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, ter plaatse
Bremstraat 13 en 13/A000, wordt lot 3 met een oppervlakte van 00a33ca gratis afgestaan.
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De huidige Bremstraat loopt nog steeds over private eigendommen. Er moet een deel grond gratis
afgestaan worden zodat de weg volledig binnen het openbaar domein valt.
Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om deze gratis grondafstand te aanvaarden.
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Passantenplein: heraanleg omgeving - rooilijnplan - Goedkeuring

Naar aanleiding van de heraanleg van de omgeving rond het Passantenplein moet een deel van het
openbaar domein afgeschaft worden en moeten er enkele andere delen opgenomen worden bij het
openbaar domein.
De gemeenteraad wordt gevraagd het rooilijnplan 'site heraanleg Passantenplein' goed te keuren.
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Hulststraat: adreswijziging - Goedkeuring

De eigenaar/bewoner van een woning in de Hulststraat vraagt een wijziging van het adres van zijn
woning. De woning in kwestie is gebouwd zoals ze in 1979 werd vergund, met de voor- en achterdeur
gelegen langs de Beukenstraat en niet langs de Hulststraat.
Het adres zal dan ook gewijzigd worden van Hulststraat naar Beukenstraat. Het nieuwe huisnummer is
een onbestaand huisnummer.
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Paddock ruiterhal: gebruiksovereenkomst vzw Bocholter Boerenhalle Goedkeuring

De gemeente wenst een overeenkomst af te sluiten met vzw Bocholter Boerenhalle voor het gebruik
van een perceel grond achter de ruiterhal, gekend als de ruiterpaddock.
In het kader van een goed en correct gebruik door vzw Bocholter Boerenhalle van het door de
gemeente ter beschikking gestelde perceel grond, is het aangewezen dat er een
gebruiksovereenkomst afgesloten wordt waarin de bepalingen in verband met o.a. duur van de
overeenkomst, de te betalen vergoeding, de verplichtingen betreffende het gebruik en andere
afspraken worden vastgelegd.
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Tennisclub TC Bocholt vzw: nominatieve investeringstoelage LED-verlichting Goedkeuring

Tennisclub TC Bocholt wenst zowel in- als outdoor LED-verlichting te plaatsen. Om deze investering
mogelijk te maken vraagt de tennisclub een toelage van de gemeente Bocholt.
Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een nominatieve investeringstoelage van € 58.500,00
aan tennisclub TC Bocholt vzw voor de investering in indoor en outdoor LED-verlichting goed te
keuren.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering ervan.

9

Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Ann Bernaerts: Coronacrisis uitbreiding korting op huur of concessievergoeding - Goedkeuring

Raadslid Ann Bernaerts stelt voor alle organisaties, verenigingen, instellingen en alle andere
rechtspersonen die gemeentelijke infrastructuur huren, in concessie, erfpacht of recht van opstal
hebben en nog steeds geen gebruik kunnen maken van die infrastructuur door de opgelegde
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maatregelen ter bestrijding van de corona-pandemie, op het verschuldigde bedrag in 2021 een korting
toe te kennen van 4/12de van het volledige jaarbedrag.
Deze korting komt bovenop de korting van 9/12de op het verschuldigde jaarbedrag van 2020, die al
eerder toegekend werd door de gemeenteraad in zittingen van 28 mei 2020 en 17 december 2020.
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Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Jos Vanmontfort: aanwerving
handhavingsambtenaar/ bemiddelaar ipv voorziene aanwerving dienst vrije tijd
- principiële goedkeuring

Raadslid Jos Vanmontfort stelt voor dat het gemeentebestuur afziet van de invulling van de voorziene
tweede betrekking voor de dienst vrije tijd en in de plaats hiervan een
handhavingsambtenaar/bemiddelaar aanneemt.
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Toegevoegd punt op voorstel van raadslid Jos Vanmontfort: Afzien van
aanduiding studiebureau met de opdracht voor project zonnebloemgemeente Goedkeuring

Raadslid Jos Vanmontfort stelt voor dat het gemeentebestuur afziet van de opdracht voor een
studiebureau met de opdracht voor het project zonnebloemgemeente.
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