
Provincie Limburg

Arrondissement Tongeren

NIS: 73109

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE 
VERGADERING VAN DE RAAD  VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
donderdag 23 april 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
Maike Stieners: Algemeen directeur

Digitale zitting achter gesloten deuren
1. Vragen van raadsleden

Raadslid Michaël Henen stelde een vraag met betrekking tot het burgemeestersbesluit aan de 
voorzitter. De voorzitter gaf antwoord.

2. Kennisneming verordening inzake digitale organisatie bestuursvergaderingen

De burgemeester nam op dinsdag 14 april 2020 een besluit op basis van artikel 134§1 en 135§2 van 
de Nieuwe Gemeentewet betreffende de digitale organisatie van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn. De raad wordt hiervan in kennis gesteld.

Kennisneming verordening inzake digitale organisatie bestuursvergaderingen.

3. Kennisneming rapport inzake audit organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen had als doel om alle lokale Vlaamse besturen geauditeerd te hebben tegen einde 
2019. Voeren is als één van de laatste besturen aan bod gekomen en er werd einde 2019 een 
organisatie-audit uitgevoerd. De raden worden in kennis gesteld van het rapport hiervan.

Kennisneming rapport inzake audit organisatiebeheersing.

4. Goedkeuring samenwerkingsverband inzake werk-welzijnsbemiddeling met BLM

In het kader van de projectoproep ‘Versterking van de werk-welzijnsbemiddeling’ stelt BLM voor om 
een samenwerkingsverband aan te gaan met het OCMW met als doel om mensen die in armoede 
leven of een verhoogde kans hebben op armoede, te begeleiden richting tewerkstelling.

Met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring samenwerkingsverband inzake werk-welzijnsbemiddeling met BLM.

5. Aanpassing rechtspositieregeling 

Gelet op de Coronacrisis diende het bestuur dringende maatregelen te nemen om de veiligheid van 
haar medewerkers te garanderen. Voor de personeelsleden die niet van thuis uit kunnen werken, 
werd er dan ook gekozen om een beperkte dienstvrijstelling toe te staan wegens overmacht. Dit is 
mogelijk door artikel 218 van het Besluit van de Vlaamse Regering inzake de rechtspositieregeling.

Met eenparigheid van stemmen

Aanpassing rechtspositieregeling  wordt goedgekeurd.



Geheime zitting
6. Kennisgeving Vast Bureau 

De raad neemt kennis van het Vast Bureau van 27 februari, 10 maart, 24 maart en 14 april 2020.

Kennisgeving Vast Bureau .

NAMENS HET O.C.M.W.

Algemeen directeur Voorzitter

Maike Stieners Hilde Broers
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