
OCMW-Raad van donderdag 24 november 2022
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michael Henen, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-
Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

Openbare zitting
1. Vragen van raadsleden
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk 
reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
B E S L U I T :
Artikel 1 Er werden geen vragen gesteld.
2. Samenstelling Overlegcomité gemeente-OCMW
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 21 december 2018 houdende wijziging van het decreet van 22 december 
2017
Gelet op artikel 538/1 van bovengenoemd decreet lokaal bestuur § 1. In de gemeente Voeren en in de 
gemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 
gecoördineerd op 18 juli 1966, wordt een overlegcomité opgericht dat is samengesteld uit een 
delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn en een delegatie van de gemeenteraad. Die 
delegaties omvatten in elk geval de burgemeester of de schepen die de burgemeester heeft 
aangewezen, en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het overlegcomité wordt 
opgericht door een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en van de gemeenteraad. (…)
Gelet op artikel 161 van bovengenoemd decreet lokaal bestuur waarin gesteld wordt dat het 
organogram de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn weergeeft en de gezagsverhoudingen en de functies aanduidt waaraan 
het lidmaatschap van het managementteam is verbonden
Gelet op artikel 179 van bovengenoemd decreet lokaal bestuur waarin gesteld wordt dat het 
managementteam bestaat uit de algemeen directeur, [de adjunct-algemeendirecteur], de financieel 
directeur en alle andere leden die geen mandataris zijn en waarvan de deelname aan het 
managementteam nuttig wordt geacht voor het functioneren van de gemeente en van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn
Overwegende dat de samenstelling van het Overlegcomité door de raad op 26/02/2019 werd 
vastgesteld en bestond uit: de burgemeester, de voorzitter van het OCMW, een lid van het Vast 
Bureau (Hilde Broers), de algemeen directeur en de financieel directeur
Overwegende dat het wenselijk is dat de samentelling van het Overlegcomité in overeenstemming te 
brengen met die van het managementteam daar de vergaderingen en de te bespreken onderwerpen 
van het managementteam en het Overlegcomité geregeld overeenkomen
Gelet op de beslissing van de raad van 24/02/22 tot aanpassing van het organogram, waarin de 
functie “afdelingshoofd Welzijn & Beleidsondersteuning” werd toegevoegd aan het managementteam 
naast de bestaande managementteamleden: de algemeen directeur, de financieel directeur, het 
afdelingshoofd Mens & Organisatie en het afdelingshoofd Grondgebiedszaken en het voorstel om 
deze leden toe te voegen aan het Overlegcomité gemeente-OCMW
besluit



Artikel 1 Het Overlegcomité gemeente-OCMW bestaat uit volgende leden:
- Burgemeester
- Voorzitter OCMW
- Leden van het managementteam zoals vastgesteld door het organogram:

- algemeen directeur
- financieel directeur
- afdelingshoofd Mens & Organisatie
- afdelingshoofd Grondgebiedszaken
- afdelingshoofd Welzijn & Beleidsondersteuning

Stemming
Stemmen voor: 5 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, 

Rik Tomsin
Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 4 Michael Henen, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, 
Lizzy Buijsen-Baillien

3. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 07.11.2022
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 538/1 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de notulen 
van het overlegcomité gemeente-OCMW ter kennis worden gebracht van de gemeente- en 
OCMW-raad
B E S L U  I T :
Artikel 1 De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen 

gemeente en OCMW van 7 november 2022 met volgende agenda:
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6

4. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6: gedeelte OCMW
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus (BVR BBC), gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB 
BBC), gewijzigd op 12 september 2018
Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing 
van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de 
beleids- en beheerscyclus
Gelet op de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die werd vastgesteld op 25 
augustus 2022
Overwegende dat het ontwerp van de zesde aanpassing van het meerjarenplan en de 
documentatie veertien dagen voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
Overwegende dat deze zesde aanpassing van het meerjarenplan als doel heeft de kredieten 
voor 2023 vast te stellen 
Overwegende dat het meerjarenplan aan volgende voorwaarden moet voldoen om financieel 
in evenwicht te zijn:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul

Overwegende dat deze voorwaarden kunnen worden afgelezen in schema M2:



Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
Beschikbaar budgettair 
resultaat

€ 4.627.143 € 5.115.812 € 3.195.174 € 1.724.176 € 1.416.070 € 1.430.059

Autofinancieringsmarge € 1.094.939 € 1.118.048 € 748.766 € 279.615 € 315.886 € 425.575
Overwegende dat de kredieten voor het OCMW Voeren na de aanpassing de volgende zijn 
(schema M3):

2022 2023
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Kredieten OCMW VOEREN
Exploitatie 1.039.030 685.961 1.081.613 611.761
Investeringen 10.931 5.000 21.300 5.000
Financiering 0 -5.000 0 -5.000

Leningen en Leasings 0 0 0 0
Toegestane leningen en 
betalingsuitstel

0 0 0 0

Overige financieringstransacties 0 -5.000 0 -5.000
B E S L U  I T :
Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de zesde aanpassing van het 

meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW vast 
Stemming
Stemmen voor: 5 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, 

Rik Tomsin
Stemmen 
tegen:

4 Michael Henen, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, 
Lizzy Buijsen-Baillien

Onthoudingen: 0
 5. Aanpassing overeenkomst oprichting interlokale vereniging lokale preventiewerking 
ZOLim
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976.
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen.
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Gelet op het decreet van 1 februari 2019 houdende de organisatie van de eerstelijnszorg en 
de uitvoeringsbesluiten.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's, 
gewijzigd op 5 april 2019, in het bijzonder artikel 17/1 inzake de ondersteuning van lokale 
(intergemeentelijke) preventiewerkingen op het vlak van gezondheid. 
Gelet op het feit dat de Vlaamse regering in april 2019 een besluit goedkeurde waardoor 
lokale besturen gebruik kunnen maken van een structurele subsidie om hun werking rond 
preventieve gezondheid verder uit te bouwen en te versterken. Deze nieuwe lokale 
(intergemeentelijke) preventiewerkingen dienen een omgeving te creëren die iedere inwoner, 
bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Ze maken werk van een 
gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving, waarin gezondheidsverschillen vrijwel 
onbestaande zijn.
Gelet op de goedkeuring van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 mei 2020 voor 
de oprichting van de interlokale vereniging ‘lokale preventiewerking ZOLim’ op het 
grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren.
Gelet op het besluit van de Vlaamse overheid van 07 november 2020 houdende de 
subsidietoekenning voor de organisatie van een preventiewerking in ZOLim.
Gelet op het feit dat de lokale besturen van ZOLim een voornemen tot het gezamenlijk 
opstarten van een preventiewerking overmaakten aan de Vlaamse overheid. 
Gelet op het feit dat Logo Limburg een voorstel uitwerkte om deze preventiewerking op 
provinciale schaal uit te bouwen. 
Gelet op het feit dat onvoldoende Limburgse besturen echter wilden samenwerken op 
Limburgs niveau. 



Gelet op het feit dat de lokale besturen van ZOLim in juni 2020 een interlokale vereniging 
voor deze preventiewerking oprichtten, met stad Bilzen als beherend bestuur. 
Gelet op het feit dat het lokaal bestuur jaarlijks een subsidie ontvangt vanuit Vlaanderen. 
Deze bestaat uit een forfaitair bedrag van 3.000 euro per lokaal bestuur, vermeerderd met 
0,08 euro per inwoner, waarbij inwoners met een verhoogde tegemoetkoming dubbel worden 
meegerekend. In 2021 bedroeg de subsidie voor Voeren € 3.437,08. 
Gelet op het feit dat elke gemeente cofinanciert voor hetzelfde bedrag als de Vlaamse 
financiering.
Gelet op het feit dat een intergemeentelijke preventie-ambtenaar (IGP) werd aangesteld en 
er met ondersteuning van Logo Limburg vzw preventieve gezondheidsacties werden 
gerealiseerd zoals een jaarlijkse maand van de gezondheid met tal van workshops en een 
interactieve gezondheidswandeling in elke gemeente (met info en opdrachten vanuit de 
geluksdriehoek).
Gelet op het feit dat de IGP tijdens de zomer 2022 een andere uitdaging is aangegaan. 
Gelet op het feit dat evaluatie leert dat het kunnen werken vanuit een team voor heel wat 
professionals belangrijk is. Logo Limburg wil hierin faciliteren en doet het voorstel om vanaf 1 
januari 2023 toe te treden tot de interlokale vereniging als beherende organisatie zonder 
stemrecht. Logo Limburg zal de lokale besturen inspireren rond mogelijke nieuwe 
gezondheidsacties, de subsidie en cofinanciering beheren en hierover rapporteren aan het 
beheerscomité, alsook de Vlaamse overheid. Ze werft hiervoor een intergemeentelijke 
preventieambtenaar aan. Logo Limburg rekent een overheadskost van 15% op de reële 
loonkost aan voor o.a. loonadministratie, kantoor met uitrusting, km-vergoeding. Logo 
Limburg stemt de preventiewerking in ZOLim af met het Vlaams en regionaal 
preventiebeleid. 
Gelet op het feit dat de overeenkomst van de interlokale vereniging op basis van deze 
paramaters is aangepast.
Gelet op het feit dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aangepaste overeenkomst 
houdende de oprichting van de interlokale vereniging voor de lokale preventiewerking ZOLim 
goed te keuren, met datum van inwerkingtreding van de aangepaste overeenkomst op 1 
januari 2023.
B E S L U  I T:
Artikel 1 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de aangepaste overeenkomst 

met statutaire draagkracht houdende de oprichting van de interlokale 
vereniging voor lokale preventiewerking ZOLim op het grondgebied Bilzen, 
Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren goed. 

Artikel 2 De aangepaste overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2023.
Artikel 3 Het Vast Bureau zal de gemeente Voeren vertegenwoordigen bij het afsluiten 

van de overeenkomst.
Artikel 4 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn machtigt de voorzitter en algemeen 

directeur tot ondertekening van de overeenkomst.
Stemming
Stemmen voor: 9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, 

Michael Henen, Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-
Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
 6. Nieuwe overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals en ondersteunende 
activiteiten aan OCMW's
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976.
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen.
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018.



Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Gelet op het feit dat netbeheerders in hun rol als sociale leverancier de decretale opdracht 
hebben gekregen om per gemeente minstens één oplaad/betaal-punt van budgetmeters ter 
beschikking te stellen.
Gelet op de samenwerking die hiervoor werd uitgewerkt met de OCMW’s, aangezien de 
OCMW’s op lokaal vlak als eerstelijns-hulporganisatie actief zijn en in het kader van het 
integraal sociaal beleid van het lokaal bestuur ondersteuning bieden aan de netbeheerders 
op diverse aspecten.
Overwegende de grondige hertekening van het betalingslandschap van oplaadpunten die de 
laatste jaren heeft plaatsgevonden, met name door de introductie van self-service 
oplaadterminals en de uitrol van de digitale meter met de mogelijkheid om van thuis uit 
online betalingen te doen.
Overwegende de hieruit ontstane noodzaak om een andere invulling te bepalen voor de 
toekenning van een (oplaad)vergoeding aan de OCMW’s, alsook om de verdelings- en/of 
toekenningscriteria te herzien.
Overwegende de door Fluvius uitgewerkte nieuwe overeenkomst voor het beheer van 
oplaad/betaal-terminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het 
OCMW.
Overwegende dat op basis van deze overeenkomst de grondslagen voor de betaling van de 
vergoeding enerzijds het beheer door het OCMW van minstens één oplaad/betaal-terminal 
en anderzijds de ondersteuning van de OCMW’s aan de netbeheerders op diverse aspecten 
zijn.
Overwegende de door Fluvius, op basis van deze nieuwe overeenkomst, gemaakte 
berekening van de vergoeding voor de werkingsjaren 2023 en 2024 en een simulatie voor 
het werkjaar 2025. Voor de werkingsjaren 2023 en 2024 ontvangt het OCMW als vergoeding 
identiek hetzelfde bedrag dat is toegekend aan het lokaal bestuur met betrekking tot 
werkingsjaar 2021, met name € 1.837,88. De simulatie voor het werkjaar 2025 bedraagt € 
2.768,07. 
B E S L U  I T :
Artikel 1 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de overeenkomst met Fluvius 

inzake het beheer van oplaad/betaal-terminals bij het OCMW en 
ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW goed.

Artikel 2 Deze overeenkomst gaat in vanaf 1 januari 2023.
Artikel 3 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn machtigt de voorzitter en algemeen 

directeur tot ondertekening van de overeenkomst.
Artikel 4 Een afschrift van deze overeenkomst wordt verstuurd naar Fluvius.
Stemming
Stemmen voor: 9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, 

Michael Henen, Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-
Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
Geheime zitting

7. Kennisgeving Vast Bureau 
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Vast Bureau van 25 oktober en 8 november 2022 betreffende:

 het betaalbaar stellen van mandaten;
 het behandelen van een reeks hulpaanvragen;
 het toestaan van een reeks verwarmingstoelagen;

KENNISNEMING:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de beslissingen die genomen 
werden door de Vaste Bureaus  van  25 oktober en 8 november 2022.



Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:

Algemeen directeur De leden Voorzitter
Kimberly Peeters Hilde Broers
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