
OCMW-Raad van donderdag 27 oktober 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. Goedkeuring verbintenisverklaring bredere regierol sociale economie en indiening 

subsidieaanvraag oproep RSE & werk
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, in het bijzonder artikel 392 tot en 
met 395
Gelet op het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het 
ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de latere wijzigingen (in het bijzonder de 
wijziging van 15 juli 2022, artikel 15)
Gelet op de goedkeuring van de OCMW-raad van 28 mei 2020 van de overeenkomst met 
statutaire draagkracht houdende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol 
inzake sociale economie op het grondgebied Bilzen, Riemst, Tongeren en Voeren voor de 
periode 2020-2025
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2022 tot bepaling van de lokale 
regierol van de gemeenten op vlak van sociale economie en werk
Gelet op de nieuwe oproep 2023-2025 RSE & Werk van de Vlaamse Regering waarmee ze 
de regierol van de steden en de gemeenten inzake sociale economie en werk wil verbreden 
en versterken
Overwegende dat de Vlaamse Overheid met deze nieuwe open oproep niet enkel de 
inhoudelijke beleidsprioriteiten wil verbreden richting werk, maar ook de gebiedsdekkendheid 
van de maatregel verhogen. Bestaande lokale regieverbanden krijgen op deze manier de 
kans om zich uit te breiden met gemeenten in hun nabije omgeving
Overwegende dat de Vlaamse overheid met deze nieuwe open oproep de lokale besturen 
financieel zal ondersteunen om de verbrede lokale regierol sociale economie en werk op te 
nemen
Overwegende dat volgens de voorwaarden vermeld in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering 
tot bepaling van de lokale regierol van de gemeenten op vlak van sociale economie en werk’, 
de minister enkel een subsidie kan toekennen indien voldaan wordt aan een minimale 
schaalgrootte van 60.000 inwoners op het grondgebied



Overwegende dat de Vlaamse overheid een subsidiëring voorziet voor het opnemen van de 
regierol SE & Werk van minstens € 50.000 (o.b.v. financiële simulatie uitgevoerd door 
VVSG). Deze subsidie kan eventueel verhoogd worden in functie van het aantal indieners
Overwegende dat de besturen die momenteel de regierol opnemen (Bilzen, Riemst, 
Tongeren en Voeren) samen met de toekomstige fusiegemeenten Hoeselt en Borgloon de 
mogelijkheden onderzochten om mee in te tekenen op deze oproep
Overwegende dat de OCMW-raad van Hoeselt besliste in augustus 2022 te willen 
participeren in de intergemeentelijke samenwerking rond deze regierol
Overwegende dat de stad Borgloon binnen de regio Haspengouw de regiorol mee opneemt 
vanuit een interlokale vereniging ook bevoegd voor wijkwerken en voortijdig uittreden uit 
deze vereniging werd uitgesloten
Overwegende dat aan de OCMW-raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de 
verbintenisverklaring houdende:
- Het toetreden van de gemeente Hoeselt tot de interlokale vereniging RSE ZOLim
- Het uitbreiden van de regierol naar werk
Gelet op het meerjarenplan Voeren 2020-2025, in het bijzonder actieplan REG06 'regie 
sociale economie'
B E S L U  I T :
Artikel 1 De OCMW-raad keurt de verbintenisverklaring om een bredere regierol op het 
vlak van sociale economie en werk aan te gaan met de lokale besturen van Bilzen, Hoeselt, 
Riemst en Tongeren binnen de ILV RSE en werk ZOLim goed, dit in het kader van de 
indiening van de subsidieaanvraag binnen de open oproep lokale sociale economie en werk 
2023-2025
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

3. Kennisgeving Vast Bureau 
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Vast Bureau van 27 september en 11 oktober 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  27 september en 11 oktober 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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