OCMW-Raad van donderdag 27 mei 2021 om 19u30
De Voorzitter van de OCMW-Raad nodigt u uit op de maandelijkse vergadering die plaatsvindt op
donderdag 27 mei 2021 om 19u30. Omwille van de Coronacrisis zal deze vergadering digitaal
georganiseerd worden via het platform TEAMS.
De link om de raad te volgen zal op de dag van de zitting gepubliceerd worden op de gemeentelijke
website.

Agenda
Openbare zitting
Algemene/administratieve aangelegenheden
1.

2.

3.

Onderwerp

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

Onderwerp

Recht op maatschappelijke integratie; tijdelijke werkervaring en
tewerkstelling art 60§7 organieke wet;
samenwerkingsovereenkomst met sociaal economie-initiatief vzw
Terre

Motivatie

Het OCMW zoekt samenwerkingsvormen om cliënten die het leefloon
ontvangen, een arbeidscontract aan te bieden in het kader van
Tijdelijke WerkErvaring via art60§7. Er is nu de mogelijkheid om een
samenwerkingsovereenkomst te maken tussen het OCMW en vzw
Terre van Herstal.

Voorstel beslissing

Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst sociale economie vzw
Terre

Onderwerp

Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van
10.05.2021

Motivatie

De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen
gemeente en OCMW van 10 mei 2021.

Voorstel beslissing

Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van
10.05.2021

Financiële zaken
4.

Onderwerp

Vaststelling jaarrekening 2020: gedeelte OCMW Voeren

Motivatie

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn gedeelte
van de jaarrekening voor boekjaar 2020 vast te stellen. De
jaarrekening, de toelichting en de documentatie werden veertien
dagen voor de raad aan de raadsleden ter beschikking gesteld.

Voorstel beslissing

Goedkeuring Vaststelling jaarrekening 2020: gedeelte OCMW Voeren

Algemene/administratieve aangelegenheden
5.

Onderwerp

Uitleenreglement spelboxen Huis van het Kind

Motivatie

In 2020 werd door Kind en Gezin budget voorzien voor alle Huizen
van het Kind in Vlaanderen. De stuurgroep besloot over te gaan tot de
aankoop van spelboxen. Het uitlenen van deze spelboxen zal via de
bibliotheek verlopen. Om de uitleen correct te laten verlopen, is het
noodzakelijk om hiervoor een reglement en huurovereenkomst goed te
keuren.

Voorstel beslissing

Goedkeuring reglement uitleningen spelboxen Huis van het Kind

Sociale dienst
6.

Onderwerp

Reglement voedselbedeling vanaf 1 juni 2021

Motivatie

Het reglement voedselbedeling wordt uitgebreid met de bepalingen
over het te koop aanbieden van verzorgings- en onderhoudsproducten
bij de maandelijkse voedselbedeling. Deze producten koopt het
OCMW aan bij Depot Margo. Er wordt voorgesteld aan elke cliënt van
de voedselbedeling een startbudget van 5 euro per gezinslid ter
beschikking te stellen voor de afname van gewenste verzorgings- en
onderhoudsproducten.

Voorstel beslissing

Goedkeuring reglement voedselbedeling vanaf 1 juni 2021

Geheime zitting
Sociale dienst
7.

Onderwerp

Kennisgeving Vast Bureau

Motivatie

De raad neemt kennis van het Vast Bureau van 28 april en 11 mei
2021.

Voorstel beslissing

Kennisgeving Vast Bureau

Met collegiale groeten,

Hilde Broers
Voorzitter

