
Provincie Limburg

Arrondissement Tongeren

NIS: 73109

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE 
VERGADERING VAN DE RAAD  VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
donderdag 27 augustus 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.

Verontschuldigd: Maike Stieners: Algemeen directeur

Openbare zitting met beperkt publiek
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. Aanpassing rechtspositieregeling

Er wordt voorgesteld om een hoofdstuk toe te voegen aan de rechtspositieregeling omtrent de 
mogelijkheid tot overdracht van personeel van gemeente aan het OCMW en vice versa.

Met eenparigheid van stemmen

Aanpassing rechtspositieregeling wordt goedgekeurd.

3. Overdracht personeelslid van gemeente naar OCMW

In uitvoering van het personeelsplan 2020 wordt er een personeelslid van de gemeente per 
01.09.2020 overgedragen naar het OCMW.

Met eenparigheid van stemmen

Overdracht personeelslid van gemeente naar OCMW wordt goedgekeurd.

4. Uitvoering sectoraal akkoord

Er werd een sectoraal akkoord afgesloten voor het personeel van de lokale en provinciale besturen. 
De bedoeling is om een koopkrachtverhoging door te voeren voor het voltallig personeel. Er werd een 
akkoord bereikt met de vakbonden. Aan de raad wordt gevraagd om de maatregelen goed te keuren.

Met eenparigheid van stemmen

Uitvoering sectoraal akkoord wordt goedgekeurd.

5. Aanvraag van informatie bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid voor de toekenning van een 
aanvullend voordeel in het kader van de COVID-19 subsidie ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

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. Er wordt voorgesteld een beroep te doen op de 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid om te beschikken over de referentiepersonen in Voeren die 
rechthebbenden zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming om hen als doelgroep te 
beschouwen voor de toekenning van de consumptiebonnen.



Met eenparigheid van stemmen

Aanvraag van informatie bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid voor de toekenning van een 
aanvullend voordeel in het kader van de COVID-19 subsidie ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen wordt goedgekeurd.

6. Toevoeging actieplan REG07 Armoedebestrijding in meerjarenplan 2020-2025

Er wordt voorgesteld een actieplan REG07 ‘Armoedebestrijding’ toe te voegen in het meerjarenplan. 
Dit is nodig in het kader van de rapportering over de besteding van twee coronasubsidies met 
betrekking tot armoedebestrijding die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt.

Met eenparigheid van stemmen

Toevoeging actieplan REG07 Armoedebestrijding in meerjarenplan 2020-2025 wordt goedgekeurd.

7. Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2019 OCMW Voeren

Op 24 juni 2020 werd de jaarrekening 2019 van het OCMW goedgekeurd door de toezichthoudende 
overheid. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit.

Geheime zitting
8. Kennisgeving Vast Bureau 

De raad neemt kennis van het Vast Bureau van 23 juni, 16 en 28 juli en 11 augustus 2020.

NAMENS HET O.C.M.W.

Algemeen directeur wnd. Voorzitter

Erika Brouwers Hilde Broers
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