
Provincie Limburg

Arrondissement Tongeren

NIS: 73109

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE VERGADERING VAN DE 
RAAD  VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN donderdag 24 september 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

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. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 10.09.2020

De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 10 
september 2020.

Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 10.09.2020.

3. Vastlegging feestdagen 2021

De feestdagen voor 2021 worden vastgelegd. 

Met eenparigheid van stemmen

Vastlegging feestdagen 2021.

4. Goedkeuring aanpassing rechtspositieregeling

De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de aanpassingen van de rechtspositieregeling.

Met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring aanpassing rechtspositieregeling.

5. Goedkeuring modaliteiten inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale 
economie 

In navolging van de coronacrisis stelt de Vlaamse overheid aan de lokale besturen een trekkingsrecht 
ter beschikking om consumptiebonnen toe te kennen aan kwetsbare doelgroepen. Voor Voeren 
bedraagt dit trekkingsrecht 6.802,61 euro. De raad wordt gevraagd om de verdere modaliteiten 
omtrent de uitgifte te bepalen.

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.



6. Opvolgingsrapportering 2020

Overeenkomstig artikel 263 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voor het einde van het derde 
kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de beiden raden 
voorgelegd. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van dit rapport.

Kennisgeving opvolgingsrapportering 2020.

Geheime zitting

7. Kennisgeving Vast Bureau 

De raad neemt kennis van het Vast Bureau van 25 augustus en 8 september 2020.

Kennisgeving Vast Bureau.

NAMENS HET O.C.M.W.

Algemeen directeur Voorzitter

Maike Stieners Hilde Broers


		2020-09-29T10:47:04+0200
	Unknown


		2020-09-29T20:13:22+0200
	Unknown




