Aanwezig:

OCMW-Raad van donderdag 23 april 2020
Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Rik Tomsin,
Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Maike Stieners: Algemeen directeur

Digitale zitting achter gesloten deuren
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
BESLU IT:
Artikel 1
Raadslid Michaël Henen stelde volgende vraag. De voorzitter van het OCMW gaf een
antwoord.
Vraag:
Gelet op de huidige omstandigheden en overeenkomstig de procedure heeft de heer Burgemeester,
op 14 april een politieverordening genomen zodat de twee politieke bestuursorganen achter gesloten
deuren bijeenkomen: deze verordening moet natuurlijk op de betrokkene vergadering van de
gemeenteraad bekrachtigd worden.
Ondanks het feit dat ik van mening ben dat de openbaarheid van de debatten had kunnen
gegarandeerd worden, is mijn fractie zeer terughoudend tegenover sommige aspecten van het besluit
maar wij hebben het er later wel over.
Echter moet vandaag de OCMW-raad kennis te nemen van een beslissing die nog niet door de
gemeenteraad bekrachtigd wordt. Toch zou ik daarover graag uw mening kennen.
Antwoord:
Overeenkomstig artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet, dit artikel stelt dat de burgemeester
onverwijld dient kennis te geven van de verordening die hij nam, op de eerstvolgende raad. Een
verordening die de burgemeester neemt op basis van voorgaand artikel heeft onmiddellijke
werking. De verordening vervalt echter indien zij niet op de eerstvolgende raad bekrachtigd wordt.
De kennisname door het OCMW zal geen afbreuk doen aan de beslissing die genomen wordt door de
gemeenteraad. De verordening werd reeds bekendgemaakt voor het bredere publiek via de
gemeentelijke website en heeft dus onmiddellijke werking. Mag ik u er ook op wijzen dat na het nemen
van het besluit door de burgemeester, onmiddellijk de vraag tot akkoord werd gesteld aan alle
raadsleden. Om over te kunnen gaan tot deze manier van vergaderen moest er nl. een meerderheid
van de raadsleden zich hiermee akkoord stellen. Hetgeen ook gebeurde. Er is dus voor de raad geen
belet om dit besluit staande de raad te bekrachtigen.
2. Kennisneming verordening inzake digitale organisatie bestuursvergaderingen
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 bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19
Gelet op het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en inzonderheid op de artikelen 134 §1 en 135 §2 van die wet op
basis waarvan de burgemeester in onvoorziene omstandigheden, maatregelen kan uitvaardigen voor
de organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen. d.m.v. politieverordeningen onder
verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven
Gelet op het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 dat op de eerstvolgende gemeenteraad
bekrachtigd dient te worden
besluit

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neem kennis van het besluit van de
burgemeester van 14 april 2020 zoals hieronder integraal opgenomen :

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
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 bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19
Gelet op het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en inzonderheid op de artikelen 134 §1 en 135 §2 van die wet op
basis waarvan de burgemeester in onvoorziene omstandigheden, maatregelen kan uitvaardigen voor
de organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen. d.m.v. politieverordeningen onder
verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen en van het Vast Bureau van 26
maart en 2 april 2020 met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening in het kader van de
Coronacrisis
Gelet op de huishoudelijke reglementen van de diverse bestuursorganen
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot Covid-19:
burgemeestersbesluit voor organisatie van vergaderingen bestuursorganen (Publicatiedatum
26/03/2020)
Overwegende dat omwille van de federale maatregelen met betrekking tot Covid-19, met name social
distancing en de afstandsnorm van 1,5 meter, de fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen af te
raden zijn
Overwegende dat het gemeentebestuur van Voeren uit voorzorgsmaatregel en ter bescherming van
de gezondheid van mandatarissen en publiek tegen het besmettingsgevaar van Covid-19 en dus in
functie van de volksgezondheid in het algemeen, voorstelt om alle vergaderingen van het college van
burgemeester en schepenen, van het vast bureau van het OCMW, van de gemeenteraad en van de
raad voor maatschappelijk welzijn, digitaal te laten verlopen via een digitaal vergaderplatform met
name ‘Teams’ en/of via e-mail en/of via telefoon en gebruik makend van het digitale e-notulensysteem
Cobra @home
Overwegende dat er hierdoor dus gemotiveerd afgeweken wordt van de principiële openbaarheid van
de gemeente- en OCMW-raad en deze raden dus achter ‘gesloten deuren’ plaatsvindt (via digitaal
platform)
Overwegende dat het inzagerecht en het debat via digitale weg (vraag en antwoord van
mandatarissen) en stemming per agendapunt mogelijk blijft en het platvorm bovendien de
mogelijkheid biedt om de vergadering te registreren zodat er ook niet afgeweken wordt van de
integrale auditieve registratie van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn
Overwegende dat de publieke stemming, in voorkomend geval, georganiseerd kan worden via de
chatruimte van het platvorm
Overwegende dat de geheime stemming, in voorkomend geval, zal georganiseerd worden via een
online enquête waarvan de keuze en werking tijdig aan de raadsleden meegedeeld zal worden
Overwegende dat overeenkomstig de algemene principes van het decreet over het lokaal bestuur en
van het bestuursdecreet, het nodige wordt gedaan om onder meer de openbaarheid van bestuur te
garanderen
Overwegende dat op de gemeentelijke website maximaal wordt ingezet om onze bevolking de
mogelijkheid te bieden om inzage te nemen in allerlei bestuursdocumenten en beslissingen
Overwegende dat de besluitenlijst van de raden evenals de notulen worden gepubliceerd op de
gemeentelijke website
besluit
Artikel 1
Ten gevolge van de federale en Vlaamse richtlijnen die gelden om de gevolgen en
verspreiding van Covid-19 te beperken en om besmettingsgevaar voor de inwoners

maximaal te beperken, besluit de burgemeester dat vergaderingen van
bestuursorganen tot nader order niet fysiek maar wel digitaal georganiseerd worden
en dus achter gesloten deuren.
WERKWIJZE
Gemeenteraad en OCMW-raad:
 De agenda, ontwerpbesluiten en bijlagen worden zoals gebruikelijk
gepubliceerd 8 dagen voor de (digitale) vergadering via het digitale
notuleersysteem cobra@home
 Raadsleden en fracties krijgen de tijd tot de dag waarop de raad gepland staat
om de geagendeerde punten op de gemeenteraad én raad voor
maatschappelijk welzijn met elkaar te bespreken, bij voorkeur digitaal (!)
 De vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
worden virtueel georganiseerd via het platform TEAMS en dit voor de duur
van de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus
 De voorzitter opent de vergadering op het voorziene tijdstip in TEAMS. De
raadsleden krijgen daartoe een uitnodiging met een link waarmee ze op het
voorziene tijdstip kunnen deelnemen aan de vergadering.
 De openbare stemming wordt georganiseerd via de chatruimte van het
vergaderplatform
 De geheime stemming wordt georganiseerd via een online enquêtedienst. De
keuze en werking hiervan wordt, in voorkomend geval, voor de vergadering
meegedeeld
Artikel 2
Gezien het besloten karakter van de zitting in deze uitzonderlijke situatie, wordt er
voorgesteld om geen schriftelijke vragen te stellen
Artikel 3
De meerderheid van de raadsleden moet akkoord gaan met het digitaal vergaderen
via het digitaal platform TEAMS. Aan de raadsleden wordt gevraagd om via e-mail
aan de voorzitter aan te geven of zij akkoord gaan om tijdens de federale fase van het
crisisbeheer digitaal te vergaderen (via e-mail) en dit binnen 24u na het versturen van
dit besluit.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikel 286 van het
decreet lokaal bestuur en ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende
gemeenteraad
3. Kennisneming rapport inzake audit organisatiebeheersing
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 bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat Audit Vlaanderen als doel had om tegen einde 2019 alle Vlaamse lokale besturen
te auditeren
Overwegende dat Voeren als één van de laatste besturen aan bod is gekomen en er einde 2019 een
organisatie-audit werd uitgevoerd
Overwegende dat deze audit de volgende thema’s onder de loep heeft genomen:
 Doelstellingen en procesmanagement
 Belanghebbendenmanagement
 Monitoring
 Financieel management
 ICT
Overwegende dat deze audit eindigt met een rapport waar sterke punten, verbeterpunten en
aanbevelingen worden opgenomen en dat dit rapport ter kennis wordt voorgelegd aan de raadsleden
Overwegende dat de administratie onder leiding van de algemeen directeur verder aan de slag gaat
met de aanbevelingen die uit dit rapport zijn voortgekomen en hierover tevens zal terugkoppelen bij de
jaarlijkse rapportering aan de raden
besluit
Artikel 1
De raad neemt kennis van het eindrapport, opgesteld door Audit Vlaanderen, van de
organisatie-audit die werd uitgevoerd in de periode oktober 2019 - januari 2020 en
wordt op de hoogte gehouden van de opvolging van de aanbevelingen die uit dit
rapport zijn voortgekomen

4. Goedkeuring samenwerkingsverband inzake werk-welzijnsbemiddeling met BLM
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 de projectoproep 478 met als titel ‘Versterking van de werk-welzijnsbemiddeling’ waarin het
doel is om mensen die in armoede leven of verhoogde kans hebben op armoede, te begeleiden
richting tewerkstelling
Overwegende dat de BLM en het OCMW Voeren hiervoor een samenwerking aangaan waarin het
OCMW cliënten individueel kan begeleiden in het luik ‘welzijn’ als dat nodig is via een doorverwijzing
van BLM naar het OCMW en waarin BLM hoofdzakelijk instaat voor het luik ‘werk’ en hoe cliënten zich
kunnen versterken
Overwegende dat het vooral gaat om cliënten die bij de VDAB ingeschreven staan en in armoede
leven of een verhoogde kans op armoede hebben
Overwegende dat er geen financiële verwachtingen zijn voor het OCMW maar dat het gaat over de wil
om samen te werken met BLM om cliënten in armoede te ondersteunen en te begeleiden
BESLU IT:
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 keurt het samenwerkingsverband met de BLM goed in het kader van de ESF
projectoproep ter versterking van de werk-welzijnsbemiddeling en dit voor een periode
van 2020 tot en met 2022
Artikel 2
In dit samenwerkingsverband engageert het OCMW zich om de klant te ontvangen na
doorverwijzing en de klant op maat verder te helpen in onderling overleg conform de
acties in het afgesproken aanbod
Artikel 3
Dit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW
5. Aanpassing rechtspositieregeling
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
Overwegende dat de huidige Coronacrisis drastische maatregelen vereist om de verspreiding van het
virus tegen te gaan
Overwegende dat de veiligheid van het personeel van gemeente en OCMW de hoogste prioriteit heeft
en er dan ook onmiddellijk maatregelen werden genomen
Gelet op het besluit van het Vast bureau van 24 maart 2020 waarin kennis genomen werd van de
dienstnota’s aan het personeel en bijhorende maatregelen en er tevens gevraagd werd om een
dienstvrijstelling voor bepaalde personeelsleden toe te zijn wegens situatie van overmacht en dit te
laten bekrachtigen door de eerstvolgende raad
Overwegende dat deze vorm van dienstvrijstelling een behoud van loon betekent, zowel voor
contractueel als voor statutair personeel en dat dit mogelijk is via artikel 218 van het Besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de rechtspositieregeling:
Artikel 218. (01/01/2008- ...)
De raad bepaalt de algemene wijze waarop de dienstvrijstellingen aangevraagd en opgenomen
moeten
worden.
De raad kan nog andere dienstvrijstellingen regelen en bepaalt onder meer ook wie bevoegd is voor
de toekenning van de dienstvrijstellingen die niet vermeld zijn in dit besluit.
Overwegende dat het dus aan de raden toekomst om deze dienstvrijstelling omwille van overmacht
toe te kennen en dat dit toegevoegd moet worden aan onze eigen rechtpositieregeling
BESLU IT:
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 maatregelen die genomen werden door het bestuur ter
bescherming van de personeelsleden tegen het Coronavirus en keurt de toevoeging
van een dienstvrijstelling wegens overmacht aan de rechtpositieregeling goed
Artikel 2
De raad machtigt de algemeen directeur om deze vorm van dienstvrijstelling toe te
kennen
Geheime zitting
6. 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 februari, 10 maart 24 maart en 14 april 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 27 februari, 10 maart, 24 maart en 14 april 2020.
Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd
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