
OCMW-Raad van donderdag 23 december 2021 
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michael Henen, Rik Tomsin, Anne-

Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden 
Hilde Broers: Voorzitter 
Erika Brouwers: Algemeen directeur wnd. 

Afwezig:  
Verontschuldigd: Marie-Noëlle Kurvers: Raadslid 

Kimberly Peeters: Algemeen directeur 
 

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. Lijst nominatieve subsidies 2022 
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 specifiek artikel 78, 17° op grond 
waarvan de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is het voor het vaststellen van 
subsidiereglementen en nominatieve subsidies 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen 
Overwegende dat er in het meerjarenplan 2020-2025 subsidies voorzien zijn waarvoor geen 
reglement voorhanden is 
Overwegende dat in het oude BVR BBC (dd. 25 juni 2010) de lijst met nominatief toegekende 
subsidies integraal deel uit maakte van de beleidsnota van het budget en aldus via het budget werd 
goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn 
Overwegende dat deze lijst in het nieuwe BVR BBC (dd. 30 maart 2018) niet meer is opgenomen als 
onderdeel van het meerjarenplan en de raad voor maatschappelijk welzijn ingevolge artikel 78, 17° 
van het Decreet Lokaal Bestuur de bevoegdheid heeft de nominatieve subsidies toe te kennen 
besluit 
Stemmen voor: 8 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michael Henen, 

Rik Tomsin, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien 
Stemmen tegen: 0  
Onthoudingen: 0  
Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn keurt voor 2022 volgende lijst van nominatieve 

subsidies goed. Deze mogen worden uitbetaald in de loop van 2022. 
Jaar Entiteit AR Omschrijving BI Actieplan Actie Budget 2022 

2022 OC : OCMW VOEREN 6150003 Lidmaatschap Huurderssyndicaat 
Limburg 

01190     50,00 € 

2022 OC : OCMW VOEREN 6490110 Werkingsbijdrage SVK Houtvast 09300     4.379,00 € 

2022 OC : OCMW VOEREN 6490111 Werkingsbijdrage CKG Molenberg 09440 KIN01 KIN01.1 4.121,00 € 

2022 OC : OCMW VOEREN 6490112 Werkingsbijdrage Logo Limburg 09850 
  

3.507,00 € 

2022 OC : OCMW VOEREN 6490114 Lidmaatschap Rimo Limburg 09000 REG02 REG02.3 630,00 € 

2022 OC : OCMW VOEREN 6490399 Bijdrage Voedselbank Limburg 09000     40,00 € 

3. Aanpassing subsidiereglement verenigingen voor senioren 
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 raad voor maatschappelijk welzijn van 14 oktober 2014 waarin een 
reglement werd goedgekeurd inzake subsidies voor seniorenverenigingen voor de periode 2014-2019 
Gelet op het besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020 waarin de looptijd van 
dit reglement verlengd werd.  
Gezien er een onevenwicht was tussen de toegekende subsidies aan verenigingen die wel extra 
kosten kunnen bewijzen enerzijds en verenigingen waarbij dit niet het geval was anderzijds.  
Overwegende dat met het aangepaste reglement de nadruk meer ligt op het inbrengen van extra 
noodzakelijke kosten en de organisatie van extra activiteiten  
Overwegende dat met de huidige aanpassingen van dit reglement het onevenwicht in het subsidiëren 
van verenigingen verminderd zal worden.  
Overwegende dat deze aanpassingen voorgelegd werden aan de Welzijnsraad op 30 november 2021 
en er geen verdere opmerkingen waren.  
Overwegende dat de voorzitters van de verenigingen die de voorgaande jaren gesubsidieerd werden 
bij elkaar worden geroepen om de aanpassingen van het reglement te verduidelijken 
B E S L U  I T : 
Stemmen voor: 8 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michael Henen, 

Rik Tomsin, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien 
Stemmen tegen: 0  
Onthoudingen: 0  
Artikel 1 De raad gaat akkoord met de aanpassing van het reglement inzake subsidiëring van 

seniorenverenigingen met sociale activiteiten voor de periode van 2021-2025. 
Artikel 2 Het reglement wordt goedgekeurd als volgt: 

Subsidiereglement seniorenverenigingen 
Artikel 1:  Binnen de perken van het bedrag dat jaarlijks voorzien is in het 

meerjarenplan worden toelagen verleend op basis van dit reglement. 
Artikel 2 :  Dit reglement regelt de subsidiëring van verenigingen die sociale 

activiteiten organiseren ten voordele van de specifieke doelgroep 
“senioren”. Met sociale activiteiten wordt het organiseren van 
groepsgerichte activiteiten bedoeld ten voordele van de genoemde 
groep. 

Artikel 3 :   Om voor deze betoelaging in aanmerking te komen moet een 
vereniging: 

• Minimum 1 jaar bestaan  

• Minimum 10 leden ouder dan 60 jaar tellen  

• Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten voor 
activiteiten en leden 

• Minimum 4 activiteiten per jaar organiseren 
Artikel 4 :  Aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen als vereniging 

en uitsluitingsgronden:  
a) Een toelage wordt enkel toegekend aan verenigingen waar op 
vrijwillige en niet- professionele basis aan sociaal werk ten voordele 
van of met senioren gedaan wordt. De werking van die vereniging is 
gericht op vorming en ontspanning van de senioren.  
b) Openbare of private instellingen, gemeentelijke adviesraden, 
scholen en verenigingen van (partij)politieke aard en verenigingen die 
reeds gesubsidieerd worden via een gemeentelijk subsidiereglement 
kunnen geen aanspraak maken op deze subsidie.     

Artikel 5 :  Activiteiten die in aanmerking komen: 

• Ontspanningsvoormiddag, -namiddag, -avond of andere 
dagactiviteit voor de doelgroep;  

• Infodag of georganiseerd infomoment;  

• Vormingsdag of georganiseerd vormingsmoment;  

• Activiteiten ten voordele ven de kas van de vereniging (eetdag, 
grootoudersdag, …);  

• Actie voor het goede doel door de vereniging of ism. een andere 
vereniging;  



• Activiteit met een koepelorganisatie/gewest;  

• Carnaval;  

• Concerten;  

• Sportbeleving; 
Wat telt NIET als betoelaagde activiteit?  

• Voorbereidingen, vergaderingen van /voor een activiteit;  

• Gewone vergaderingen ven de verenigingen; 

• Alle normale organisatorische vergaderingen of bijeenkomsten 
(zoals bv bestuursvergaderingen, deelname aan gemeentelijke of 
bovengemeentelijke (advies)raden 

Artikel 6 :  Bepaling van de subsidie:  

• Een basis werkingssubsidie van: 
- 250 euro voor verenigingen met minder dan 20 leden 
- 350 euro voor verenigingen met 20 of meer leden  

• Bijkomende subsidie mogelijk: 
a) € 20 per georganiseerde activiteit  

    - Maximale subsidie voor dit onderdeel: € 240 
- Dient te worden gestaafd dmv. bewijsstukken (vb. verzonden 
uitnodiging voor activiteit, factuur, foto’s, …) 

b) 60% tussenkomst in kosten gerelateerd aan de activiteiten 
van de vereniging  

     - Maximale subsidie voor dit onderdeel: € 400 
- Uitgezonderd: o.m. verzekeringspremie BA en catering 

Artikel 7 :  Om in aanmerking te komen dienen de verenigingen ieder jaar vóór 1 
maart van het jaar N+1 het aanvraagformulier voor de subsidie, te 
downloaden op de gemeentelijke website, in te dienen bij het OCMW. 
Verenigingen die verzuimen deze gegevens tijdig over te maken, 
worden geacht af te zien van deze toelage. 

Artikel 8 : Indien blijkt dat door een vereniging onjuiste gegevens werden 
verstrekt of de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, 
zal het Vast Bureau de op grond van dit reglement toegekende 
toelagen geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

Artikel 9 : De controle op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder 
ogenblik worden uitgeoefend door het Vast Bureau of zijn 
afgevaardigde, door middel van het opvragen van bijkomende 
informatie. De beoordeling of kosten beschouwd worden als 
gerelateerd aan de activiteit (artikel 6 b) gebeurt door het Vast 
Bureau. 

Artikel 10 : Het Vast Bureau behandelt de verdeling van de toelagen uiterlijk in de 
maand mei van het boekingsjaar (indien het meerjarenplan door de 
overheid werd goedgekeurd). De toelagen worden op 
rekeningnummer van de begunstigden gestort uiterlijk 50 dagen na 
goedkeuring van de verdeling der toelagen. 

Artikel 11 : Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2025. 

Digitale Geheime zitting 

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 november  en 14 december 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 november   en   14 december    . 
  



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

Algemeen directeur wnd. De leden Voorzitter 
Erika Brouwers  Hilde Broers 

  


