De Voorzitter van de OCMW-Raad nodigt u uit op de maandelijkse vergadering die plaatsvindt op
donderdag 25 april 2019 om 19u30 in de raadszaal van het AC De Voor

DAGORDE:
Openbare zitting
Algemene/administratieve aangelegenheden
1.

2.

3.

4.

Onderwerp

GDPR: goedkeuring procedure rechten van betrokkene

Omschrijving

GDPR: goedkeuring procedure rechten van betrokkene

Motivatie

Op 25 mei 2018 trad de GDPR (General Data Protection
Regulation) in werking. De GDPR gaat over het beheer en de
beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. In
het kader van de GDPR is het noodzakelijk om een procedure
rechten van betrokkene op te maken en goed te keuren.

Voorstel beslissing

GDPR: goedkeuring procedure rechten van betrokkene

Onderwerp

GDPR: goedkeuring incidentenprocedure

Omschrijving

GDPR: goedkeuring incidentenprocedure

Motivatie

Op 25 mei 2018 trad de GDPR (General Data Protection
Regulation) in werking. De GDPR gaat over het beheer en de
beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. In
het kader van de GDPR is het noodzakelijk om een
indicentenprocedure op te maken en goed te keuren.

Voorstel beslissing

GDPR: goedkeuring incidentenprocedure

Onderwerp

GDPR: goedkeuring procedure voor het maken van foto's

Omschrijving

GDPR: goedkeuring procedure voor het maken van foto's

Motivatie

Op 25 mei 2018 trad de GDPR (General Data Protection
Regulation) in werking. De GDPR gaat over het beheer en de
beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. In
het kader van de GDPR is het noodzakelijk om een procedure
voor het maken van foto’s op te maken en goed te keuren.

Voorstel beslissing

GDPR: goedkeuring procedure voor het maken van foto's

Onderwerp

GDPR: goedkeuring privacyverklaring

Omschrijving

GDPR: goedkeuring privacyverklaring

Motivatie

Op 25 mei 2018 trad de GDPR (General Data Protection
Regulation) in werking. De GDPR gaat over het beheer en de
beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. In
het kader van de GDPR is het noodzakelijk om een
privacyverklaring op te maken en goed te keuren.

Voorstel beslissing

GDPR: goedkeuring privacyverklaring

5.

Onderwerp

Vaststellen overeenkomsten inzake schuldbemiddeling

Omschrijving

Vaststellen overeenkomsten inzake schuldbemiddeling

Motivatie

De raad wordt gevraagd om het model van overeenkomst inzake
schuldbemiddeling die wordt afgesloten tussen het OCMW en de
cliënt vast te stellen.

Voorstel beslissing

Vaststellen overeenkomsten inzake schuldbemiddeling

Sociale dienst
6.

7.

Onderwerp

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ter
beschikkingstelling Artikel 60§7

Omschrijving

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ter
beschikkingstelling Artikel 60§7

Motivatie

Binnen de cluster van de Zuid-Oost Limburgse OCMW’s
(Tongeren, Riemst, Bilzen, Hoeselt en Voeren) werd er
voorgesteld om de maandelijkse bijdrage aan private firma’s bij
het ter beschikkingstellen van artikel 60’ers vast te leggen op
750 euro per maand. De opzet is om meer samenwerkingen met
ondernemers uit te bouwen en om verdere concurrentie tussen
verschillende gemeenten tegen te gaan.

Voorstel beslissing

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ter
beschikkingstelling Artikel 60§7

Onderwerp

Aanpassing reglement artikel 60§7

Omschrijving

Aanpassing reglement artikel 60§7

Motivatie

Aansluitend aan het vorige punt wordt de raad gevraagd om de
wedde van een artikel 60’er te verlagen naar het minimumloon.
Op deze manier wordt er een uniforme regeling nagestreefd met
de andere Zuid-Oost Limburgse gemeenten en blijft het
restbedrag voor het OCMW beperkt.

Voorstel beslissing

Aanpassing reglement artikel 60§7

Financiële zaken
8.

Onderwerp

Jaarrekening 2018 OCMW Voeren

Omschrijving

Jaarrekening 2018 OCMW Voeren

Motivatie

De jaarrekening 2018 van het OCMW Voeren werd conform
artikel 175 van het OCMW decreet twee weken voor de
raadszitting aan de raadsleden verzonden. De OCMW raad
wordt gevraagd om de jaarrekening 2018 goed te keuren.

Voorstel beslissing

Jaarrekening 2018 OCMW Voeren goed te keuren

Mededelingen
9.

Onderwerp

Mededelingen

Omschrijving

Mededelingen

Motivatie

Kennisneming van de inkomende post gericht aan de Voorzitter
en aan de leden de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Voorstel beslissing

Kennisneming mededelingen

Geheime zitting
Sociale dienst
10.

Onderwerp

Kennisgeving Vast Bureau

Omschrijving

Kennisgeving Vast Bureau

Motivatie

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het
vast bureau van 26 maart en 9 april 2019.

Voorstel beslissing

Kennisgeving Vast Bureau

Hoogachtend
Joris GAENS
Voorzitter

