
Provincie Limburg

Arrondissement Tongeren

NIS: 73109

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE 
VERGADERING VAN DE RAAD  VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
donderdag 17 december 2020

Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, 
Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Erika Brouwers: Algemeen directeur wnd.

Digitale 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.

Er werden geen vragen gesteld.

2. Reglement tot het verlenen van eretitels aan schepen of raadslid

Het decreet lokaal bestuur kent de bevoegdheid tot het toekennen van eretitels aan raadsleden toe 
aan de raad. Het is aangewezen om de toekenning van de eretitel op een objectieve basis te laten 
verlopen. Bijgevolg dient de raad hiervoor een reglement goed te keuren. 

Met eenparigheid van stemmen

Reglement tot het verlenen van eretitels aan schepen of raadslid wordt goedgekeurd.

3. Goedkeuring modaliteiten inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale 
economie: uitbreiding doelgroep

In de raadszitting van september werd de doelgroep bepaald voor de Vlaamse Coronasubsidie met 
betrekking tot het consumptiebudget. Intussen vond de gegevensuitwisseling met de KSZ plaats en is 
er zicht op het totaal aantal rechthebbenden. Gezien er nog een gedeelte van de subsidie over is, 
wordt voorgesteld de doelgroep uit te breiden met de gezinnen die beroep doen op de maandelijkse 
voedselbedeling.

Met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring modaliteiten inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning 
van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie: uitbreiding 
doelgroep

4. Tussenkomst verblijfskosten woonzorgcentrum - 2021

Gezien er tot op heden nog geen duidelijkheid is over de plannen van de Vlaamse regering wat betreft 
haar tussenkomst bij opname in een woonzorgcentrum, wordt gevraagd het huidige reglement 
nogmaals met een jaar te verlengen.

Met eenparigheid van stemmen

Tussenkomst verblijfskosten woonzorgcentrum - 2021 wordt goedgekeurd.



Digitale Geheime zitting
5. Kennisgeving Vast Bureau 

De raad neemt kennis van het Vast Bureau van 24 november en 8 december 2020.

NAMENS HET O.C.M.W.

Algemeen directeur wnd. Voorzitter

Erika Brouwers Hilde Broers
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