
Openbaar  Centrum voor                               Provincie LIMBURG 

Maatschappelijk Welzijn                               Arrondissement TONGEREN 

                                                                        NIS:  73109 

          VOEREN 

 
ZITTING van: 23  augustus   2011 

 

Betreft: tussenkomst personenalarm 

 

Uittreksel uit het register van de besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Aanwezig:  Guy ERNON,               Voorzitter , 

                  Raphaël THOMASSEN, Willy GAENS, Marie Louise GOFFIN,  Nicolas  DROEVEN, 

                  Bernard LIEGEOIS,  Hilde BROERS, Christian HERENS en  Marina SLOOTMAEKERS, 

                  Leden, 

                  en Freddy CLEENEN,        Secretaris 

 

DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

 

Gezien het ocmw  in 1995 overging tot de aankoop van  personenalarmtoestellen en hiervoor een 

overeenkomst afsloot met Télé-Contact; Gezien er op dat ogenblik nog geen andere diensten waren die 

deze dienst aanboden; 

 

Gezien de drie toestellen na 16 jaar nog  in gebruik zijn en het niet meer zeker is dat ze in geval van 

nood  hun alarmfunctie kunnen verzekeren; 

 

Gezien de dienst personenalarm intussen door meerdere organisaties als ziekenfondsen en diensten voor 

thuisverpleging  aangeboden worden en  de inwoners van Voeren hiervan ook gebruik maken; 

 

Gezien daarom de afweging moet gemaakt  worden of dit nog een dienst is die moet verzekerd worden 

door het ocmw; gezien in dat geval moet overwogen worden om over te gaan tot de aankoop van nieuwe 

toestellen; 

 

Gezien  andere besturen hun bestaande diensten hebben afgebouwd en overgestapt zijn op een 

toekenning van een tussenkomst in de abonnementskosten voor de personen die via andere organisaties 

een personenalarm in gebruik hebben; 

 

Gezien  er op dit ogenblik in de gemeente Voeren ongeveer 25 gebruikers zijn van de diensten 

personenalarm; 

 

Gezien  het voorstel  van reglement voor toekenning: 

- Om met ingang van 1 januari 2012  een tussenkomst in de abonnementskosten toe te kennen  

aan de gebruikers van de diensten personenalarm; 

- voor een bedrag van 12,50€ per maand, te betalen om de 4 maanden aan de personen die 

genieten van  het WIGW-statuut voor de ziekteverzekering of waarvan de inkomsten niet hoger 

zijn dan de grensinkomsten om te kunnen genieten van het WIGW-statuut; 

- op voorlegging van de  betaalde abonnementsgelden voor de dienst personenalarm; 

- na een sociaal onderzoek door de sociale dienst; 

 

Gezien de nodige middelen, 4.000€  zullen voorzien worden in het budget voor het jaar 2012; 

 

Gezien dit voorstel  zal voorgelegd worden aan een volgend overleg gemeente - ocmw 

 

Gelet op de mondelinge stemming, met de volgende uitslag : 

 

Naam voor de beslissing tegen de beslissing onthouding 

Ernon Guy X   

Broers Hilde  X   

Droeven Nicolas X   

Gaens Willy X   

Goffin Marie Louise X   

Herens Christian X   

Liegeois Bernard X   

Slootmaekers Marina X   

Thomassen Raf X   

 

 



B E S L U  I T :  bij   9   stemmen voor,   /    stemmen tegen en  /  onthoudingen 

 

Art. 1  het voorstel hierboven vermeld wordt goedgekeurd. 

  

           

Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd 

 

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: 

 

De Secretaris,                                                                                                      De Voorzi tter,. 

 

 

Freddy CLEENEN                                                                                              Guy ERNON 

 

 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: 

De Secretaris,                                                                                                    De Voorzitter,  

 

 

Freddy CLEENEN                                                                                             Guy ERNON 


