OCMW-Raad van donderdag 28 mei 2020 om 19u00
De Voorzitter van de OCMW-Raad nodigt u uit op de maandelijkse vergadering die plaatsvindt op
donderdag 28 mei 2020 om 19u00 in de raadszaal van het gemeentehuis. 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 met beperkt publiek
1.

2.

3.

Onderwerp

Kennisneming verordening inzake openbare vergadering
met beperkt publiek

Omschrijving

Kennisneming verordening inzake openbare vergadering met
beperkt publiek

Motivatie

De burgemeester nam op woensdag 20 mei 2020 een besluit op
basis van artikel 134§1 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet
betreffende de fysieke organisatie van de gemeenteraad en de
raad voor maatschappelijk welzijn waarbij beperkt publiek wordt
toegelaten. Op die manier kunnen de maatregelen van social
distance gegarandeerd worden. De raad neemt hiervan kennis.

Voorstel beslissing

Kennisneming verordening inzake openbare vergadering met
beperkt publiek

Onderwerp

Subsidies voor verenigingen voor senioren

Omschrijving

Subsidies voor verenigingen voor senioren

Motivatie

Het subsidiereglement voor verenigingen voor senioren loopt af.
Aan de raad wordt gevraagd om dit reglement te verlengen.

Voorstel beslissing

Reglement subsidies voor verenigingen voor senioren goed te
keuren

Onderwerp

Goedkeuring Regierol Sociale Economie Zuid-Oost
Limburg: oprichting interlokale vereniging

Omschrijving

Goedkeuring Regierol Sociale Economie

Motivatie

De raad neemt kennis van de goedkeuring van de
subsidieaanvraag door de lokale besturen Bilzen, Riemst,
Tongeren en Voeren voor de uitvoering van de regierol op vlak
van sociale-economie in de regio Zuid-Oost Limburg. Er wordt
gevraagd om de overeenkomst met statutaire draagkracht
houdende de oprichting van een interlokale vereniging voor de
regierol sociale economie goed te keuren.

Voorstel beslissing

Goedkeuring overeenkomst oprichting interlokale vereniging
Regierol Sociale Economie

4.

5.

6.

7.

Onderwerp

Oprichting interlokale vereniging 'lokale preventiewerking
ZOLim'

Omschrijving

Oprichting interlokale vereniging 'lokale preventiewerking ZOLim'

Motivatie

De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de oprichting
van een interlokale vereniging inzake lokale preventiewerking
tussen de lokale besturen Tongeren, Bilzen, Hoeselt, Riemst en
Voeren.

Voorstel beslissing

Oprichting interlokale vereniging 'lokale preventiewerking ZOLim'
goed te keuren

Onderwerp

Aanstellen afgevaardigde voor de Algemene vergadering
Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg

Omschrijving

Aanstellen afgevaardigde voor de algemene vergadering ELZ
Zuid-Oost Limburg

Motivatie

De raad wordt gevraagd om een afgevaardigde aan te duiden
voor de algemene vergaderingen van de ELZ Zuid-Oost
Limburg.

Voorstel beslissing

Aanstellen afgevaardigde voor de AV ELZ ZUid-Oost Limburg

Onderwerp

Vaststelling jaarrekening 2019 OCMW Voeren

Omschrijving

Vaststelling jaarrekening 2019 OCMW Voeren

Motivatie

De jaarrekening 2019 van het OCMW Voeren wordt voor
goedkeuring voorgelegd.

Voorstel beslissing

Vaststelling jaarrekening 2019 OCMW Voeren

Onderwerp

Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 1:
gedeelte OCMW

Omschrijving

Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 1:
gedeelte OCMW

Motivatie

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn
gedeelte van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 vast te
stellen. Het ontwerp van de aanpassing en de documentatie
werden veertien dagen voor de raad aan de raadsleden
bezorgd.

Voorstel beslissing

Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 1:
gedeelte OCMW

8.

Onderwerp

Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van
12.05.2020

Omschrijving

Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van
12.05.2020

Motivatie

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van
het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 12 mei
2020.

Voorstel beslissing

Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van
12.05.2020

Geheime zitting
Sociale dienst
9.

Onderwerp

Kennisgeving Vast Bureau

Omschrijving

Kennisgeving Vast Bureau

Motivatie

De raad neemt kennis van het Vast Bureau van 28 april en 12
mei 2020.

Voorstel beslissing

Kennisgeving Vast Bureau

Met collegiale groeten,

Hilde Broers
Voorzitter

