
Openbaar  Centrum voor                               Provincie LIMBURG 

Maatschappelijk Welzijn                               Arrondissement TONGEREN 

                                                                        NIS:  73109 

          VOEREN 

 
ZITTING van: 21 augustus 2012 

 

Betreft: Tussenkomst in de kosten voor gebruik van een dienst Minder Mobiele Centrale. 

 

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 art 1 van de organieke wet op de ocmw’s, dat bepaalt dat ieder persoon recht heeft op maatschappelijke 

dienstverlening die hem in de mogelijkheid moet stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 

waardigheid, en dat het ocmw hierin moet voorzien; dat ook de mobiliteit hiervan een  deel is; 

 

Overwegende dat  het  duidelijk moet gaan om mensen die door ouderdom, handicap, of een sociale noodsituatie 

niet in staat zijn om het openbaar vervoer te gebruiken, of dat er geen openbaar vervoer beschikbaar is, en die 

financieel niet in de mogelijkheid zijn om gebruik te maken van een taxibedrijf; 

 

Overwegende dat het de opdracht is van het ocmw om deze mensen de nodige mobiliteit te verzekeren; 

 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de ocmw’s, zoals gewijzigd bij latere decreten en besluiten; 

 

Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008;  

 

Gelet op de raadsbesluiten van 20 maart en 15 mei 2012  waarbij de beslissing uitgesteld werd teneinde 

bijkomende informatie te bekomen en andere pistes te onderzoeken; 

 

Overwegende dat het moeilijk is samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met de Limburgse buurgemeenten 

gezien de afstand; 

  

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 Verontschuldigd   

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  8  stemmen voor, /  stemmen tegen en /  onthoudingen 

 

 

Artikel 1 :  de Raad besluit tussen te komen in de betaling van het jaarlijks lidgeld van 7 € gevraagd door de 

MMC van Voeren per aangesloten lid gedomicilieerd in Voeren. 

 

Artikel 2 :  Een bedrag van 250 € wordt voorzien in het huidig exploitatiebudget. 

 

 

 

 

 

 

 

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 


