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OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE 
VERGADERING VAN DE RAAD  VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
donderdag 24 november 2022 
Aanwezig:  Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michael Henen, Rik Tomsin, 
Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden 
Hilde Broers: Voorzitter 
Kimberly Peeters: Algemeen directeur 
Verontschuldigd:  
Afwezig:   

Openbare zitting 
1. Vragen van raadsleden 
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. 
Goedgekeurd 
 
2. Samenstelling Overlegcomité gemeente-OCMW 
Er wordt voorgesteld om de samenstelling van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW 
overeen te laten komen met het managementteam gemeente – OCMW, zoals vastgesteld middels het 
organogram op de raad van 24/02/2022. Het overlegcomité bestaat bovendien minstens uit de 
burgemeester en voorzitter van het OCMW. 
Goedgekeurd 
 
3. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 07.11.2022 
De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 7 
november 2022. 
Kennisneming 
 
4. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6: gedeelte OCMW 
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. 
Goedgekeurd 
 
5. Aanpassing overeenkomst oprichting interlokale vereniging lokale preventiewerking 

ZOLim 
De intergemeentelijke preventiemedewerker voor onze regio is een nieuwe uitdaging aangegaan. Het 
beheerscomité van de interlokale vereniging opgericht voor deze preventiewerking besliste in haar 
overleg van 17/08/22 om het voorstel van Logo Limburg om vanaf 2023 deze preventiewerking te 
trekken, concreet te maken.  
Er wordt voorgesteld dat Logo Limburg toetreedt als niet-stemgerechtigd lid in de interlokale 
vereniging en instaat voor het beheer (aanwerving IGP, coaching, ….). Hiervoor werd een ontwerp 
van aangepaste overeenkomst houdende de interlokale vereniging opgesteld.   
Er wordt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan 
de aangepaste overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de oprichting van de interlokale 
vereniging voor lokale preventiewerking ZOLim op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren 
en Voeren. 
Goedgekeurd 
 
6. Nieuwe overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals en ondersteunende 

activiteiten aan OCMW's 
Fluvius heeft een nieuwe overeenkomst opgesteld betreffende het beheer van oplaad/betaal-terminals 
bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW.  
Op basis van deze overeenkomst heeft Fluvius een berekening gemaakt van de vergoeding die het 
OCMW hiervoor zal ontvangen voor de werkingsjaren 2023 en 2024 en een simulatie voor het werkjaar 
2025. Voor de werkingsjaren 2023 en 2024 ontvangt het OCMW als vergoeding identiek hetzelfde 
bedrag dat is toegekend aan het lokaal bestuur met betrekking tot werkingsjaar 2021, met name € 
1.837,88. De simulatie voor het werkjaar 2025 bedraagt € 2.768,07.  
Er wordt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gevraagd om deze overeenkomst goed te keuren.  
Goedgekeurd 



Geheime zitting 
 
7. Kennisgeving Vast Bureau  
De raad neemt kennis van het Vast Bureau van 25 oktober en 8 november 2022. 
Kennisneming 

 
 

NAMENS HET O.C.M.W. 
 
Algemeen directeur Voorzitter 
Kimberly Peeters Hilde Broers 

  


