
OCMW-Raad van donderdag 22 oktober 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.

Digitale 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. Kennisgeving van het gebruikersreglement van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid met 

betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens voor de automatische toekenning van 
aanvullende rechten

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 OCMW raad van 27 augustus 2020 ter goedkeuring van de 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
Overwegende dat een aanvullend voordeel in de vorm van consumptiebonnen zal worden toegekend 
aan de referentiepersonen van de Voerense gezinnen die recht hebben op de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming (toestand 1/1/2020)
Overwegende dat in navolging van dat besluit een aanvraag werd ingediend bij de Kruispuntbank 
Sociale Zekerheid om beroep te doen op hun bufferdatabase voor de uitwisseling van gegevens
Overwegende dat de Kruispuntbank Sociale Zekerheid haar gebruikersreglement bezorgde
Overwegende dat overeenkomstig artikel 5 van het gebruikersreglement de raadsleden uitdrukkelijk in 
kennis dienen te worden gesteld van het feit dat persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale 
zekerheid worden gebruikt voor het toekennen van aanvullende voordelen of het verstrekken van 
informatie daarover voorgelegd
B E S L U  I T :
Artikel 1 De OCMW Raad neemt kennis van het gebruikersreglement van de Kruispuntbank 

Sociale Zekerheid met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens en meer 
specifiek van artikel 5, dat persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid 
gebruikt worden voor het toekennen van aanvullende voordelen of het verstrekken van 
informatie

Artikel 2 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Kruispuntbank Sociale Zekerheid 

Digitale Geheime zitting
3. Rapportering debiteurenbeheer 2020 OCMW Voeren
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 177 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de financieel directeur in volle 
onafhankelijkheid instaat voor het debiteurenbeheer van de organisatie en hierover ook dient te 
rapporteren aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau



Overwegende dat de rapportering debiteurenbeheer 2020 voor het OCMW ingaat op volgende zaken:
1. Historische toestand openstaande vorderingen – 01/08/2013 
2. Aanpak debiteurenbeheer en huidige toestand openstaande vorderingen – 30/09/2020 
3. Voorstel lijst vorderingen te salderen

B E S L U  I T :
Stemmen voor: 9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 
Artikel 1 De raad neemt kennis van de rapportering debiteurenbeheer 2020 van de financieel 

directeur
Artikel 2 De raad gaat akkoord met het oninvorderbaar verklaren van de lijst vorderingen in 

deel 3 van het rapport, voor een bedrag van 43.709,08 euro
4. Kennisgeving Vast Bureau 
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Vast Bureau van 22 september en 13 oktober 2020 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  22 september en 13 oktober 2020

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

Algemeen directeur wnd. De leden Voorzitter
Erika Brouwers Hilde Broers
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