
OCMW-Raad van donderdag 22 oktober 2020 om 19u30 
 

De Voorzitter van de OCMW-Raad nodigt u uit op de maandelijkse vergadering die plaatsvindt op 

donderdag 22 oktober 2020 om 19u30 in de raadszaal van het AC De Voor. De maatregelen van 

social distance en hygiëne worden maximaal toegepast. 

 

Om de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus maximaal te kunnen toepassen, kan er slechts 

een beperkt publiek worden toegelaten. Zo worden er maximaal 4 geïnteresseerde burgers 

toegelaten, 4 leden van de pers en de arrondissementscommissaris. Er wordt gevraagd om zich 

vooraf in te schrijven via info@devoor.be indien men de zitting wenst bij te wonen. Voorrang wordt 

verleend aan diegenen die zich het eerst inschrijven. 

 

Agenda 
 

Openbare zitting 

Algemene/administratieve aangelegenheden 

1. Onderwerp Vragen van raadsleden 

 Omschrijving Vragen van raadsleden 

 Motivatie De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agenda van de 

raad. Het antwoord wordt gegeven door de voorzitter of door de 

leden van het Vast Bureau. 

 Voorstel beslissing Vragen van raadsleden  

 

 

2. Onderwerp Kennisgeving van het gebruikersreglement van de 

Kruispuntbank Sociale Zekerheid met betrekking tot de 

mededeling van persoonsgegevens voor de automatische 

toekenning van aanvullende rechten 

 Omschrijving Kennisgeving gebruikersreglement KSZ automatische 

toekenning aanvullende rechten 

 Motivatie Om verder uitvoering te geven aan het ter beschikking stellen 

van consumptiebonnen aan kwetsbare doelgroepen, dient de 

raad kennis te nemen van het gebruikersreglement van de 

Kruispuntbank Sociale Zekerheid. 

 Voorstel beslissing Kennisgeving gebruikersreglement KSZ automatische 

toekenning aanvullende rechten  

 

  



Geheime zitting 

Financiële zaken 

3. Onderwerp Rapportering debiteurenbeheer 2020 OCMW Voeren 

 Omschrijving Rapportering debiteurenbeheer 2020 OCMW Voeren 

 Motivatie De rapportering debiteurenbeheer 2020 voor het OCMW wordt 

overeenkomstig artikel 177 van het Decreet lokaal bestuur aan 

de raad voorgelegd 

 Voorstel beslissing Rapportering debiteurenbeheer 2020 OCMW Voeren goed te 

keuren 

 

 

 

Sociale dienst 

4. Onderwerp Kennisgeving Vast Bureau  

 Omschrijving Kennisgeving Vast Bureau  

 Motivatie De raad neemt kennis van het Vast Bureau van 22 september 

en 13 oktober 2020. 

 Voorstel beslissing Kennisgeving Vast Bureau   

 

 

Met collegiale groeten, 

 

Hilde Broers 

Voorzitter 

 

 


