
Provincie Limburg 

Arrondissement Tongeren 

NIS: 73109 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE 

VERGADERING VAN DE RAAD  VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 

donderdag 27 mei 2021 

Aanwezig:  Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden 

Hilde Broers: Voorzitter 

Kimberly Peeters: Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Nicolas Droeven: Raadslid verontschuldigd voor punt 1, 2 

Afwezig:   

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. Recht op maatschappelijke integratie; tijdelijke werkervaring en tewerkstelling art 60§7 organieke 

wet; samenwerkingsovereenkomst met sociaal economie-initiatief vzw Terre 

Het OCMW zoekt samenwerkingsvormen om cliënten die het leefloon ontvangen, een arbeidscontract 

aan te bieden in het kader van Tijdelijke WerkErvaring via art60§7. Er is nu de mogelijkheid om een 

samenwerkingsovereenkomst te maken tussen het OCMW en vzw Terre van Herstal. 

Met eenparigheid van stemmen 

De samenwerkingsovereenkomst met sociaal economie-initiatief vzw Terre wordt goedgekeurd. 

3. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 10.05.2021 

De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW van 10 mei 

2021. 

4. Vaststelling jaarrekening 2020: gedeelte OCMW Voeren 

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn gedeelte van de jaarrekening voor boekjaar 

2020 vast te stellen. De jaarrekening, de toelichting en de documentatie werden veertien dagen voor 

de raad aan de raadsleden ter beschikking gesteld. 

Met eenparigheid van stemmen 

Vaststelling jaarrekening 2020: gedeelte OCMW Voeren wordt goedgekeurd. 

5. Uitleenreglement spelboxen Huis van het Kind 

In 2020 werd door Kind en Gezin budget voorzien voor alle Huizen van het Kind in Vlaanderen. De 

stuurgroep besloot over te gaan tot de aankoop van spelboxen. Het uitlenen van deze spelboxen zal 

via de bibliotheek verlopen. Om de uitleen correct te laten verlopen, is het noodzakelijk om hiervoor 

een reglement en huurovereenkomst goed te keuren.  

Met eenparigheid van stemmen 

Uitleenreglement spelboxen Huis van het Kind wordt goedgekeurd. 



6. Reglement voedselbedeling vanaf 1 juni 2021 

Het reglement voedselbedeling wordt uitgebreid met de bepalingen over het te koop aanbieden van 

verzorgings- en onderhoudsproducten bij de maandelijkse voedselbedeling. Deze producten koopt het 

OCMW aan bij Depot Margo. Er wordt voorgesteld aan elke cliënt van de voedselbedeling een 

startbudget van 5 euro per gezinslid ter beschikking te stellen voor de afname van gewenste 

verzorgings- en onderhoudsproducten. 

Met eenparigheid van stemmen 

Reglement voedselbedeling vanaf 1 juni 2021 wordt goedgekeurd. 

Digitale Geheime zitting 

7. Kennisgeving Vast Bureau  

De raad neemt kennis van het Vast Bureau van 28 april en 11 mei 2021. 

 

NAMENS HET O.C.M.W. 

 

Algemeen directeur Voorzitter 

Kimberly Peeters Hilde Broers 

  


