
Provincie Limburg

Arrondissement Tongeren

NIS: 73109

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE VERGADERING VAN DE 
RAAD  VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN donderdag 28 november 2019

Aanwezig: Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Michaël Henen, Rik Tomsin, 
Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen: Raadsleden
Joris Gaens: Voorzitter
Maike Stieners: Algemeen directeur

Verontschuldigd: Nicolas Droeven: Raadslid

Openbare zitting

1. Vaststelling meerjarenplan 2020-2025: gedeelte OCMW

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn gedeelte van het meerjarenplan 2020-2025 
vast te stellen. Het ontwerp van meerjarenplan en de documentatie werden veertien dagen voor de 
raad aan de raadsleden bezorgd.

5 stemmen voor; 3 stemmen tegen

Vaststelling meerjarenplan 2020-2025: gedeelte OCMW.

2. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de notulen van het overlegcomité tussen gemeente en 
OCMW van 7 november 2019.

Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW.

3. Reglement mantelzorgtoelage

Het huidige reglement inzake de mantelzorgtoelage is verouderd. Aan de raad wordt een nieuw 
reglement voorgelegd waarin de voorwaarden om recht te hebben op een premie duidelijk beschreven 
worden. 

Met eenparigheid van stemmen

Reglement mantelzorgtoelage wordt goedgekeurd.

4. Goedkeuring deontologische code raadsleden

De raad dient een deontologische code aan te nemen (art. 39 en 74 DLB). Er wordt gevraagd om 
deze code goed te keuren.

5 stemmen voor; 3 stemmen tegen

Goedkeuring deontologische code raadsleden.

5. Goedkeuring statuten en beleidsplan ELZ ZOLim

Voeren maakt deel uit van de eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg samen met de gemeenten Tongeren, 
Riemst, Herstappe, Hoeselt en Bilzen. De raad wordt gevraagd om de statuten en het beleidsplan van 
de zorgraad goed te keuren. Deze zorgraad bestaat uit 4 clusters: de cluster lokale besturen, de 
cluster zorg, de cluster welzijn en de cluster patiënten.

Met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring statuten en beleidsplan ELZ ZOLim.



Geheime zitting

6. Kennisgeving Vast Bureau 

De raad neemt kennis van het Vast bureau van 12 en 26 november 2019.

Met eenparigheid van stemmen

Kennisgeving Vast Bureau 

NAMENS HET O.C.M.W.

Algemeen directeur Voorzitter

Maike Stieners Joris Gaens
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