
OCMW-Raad van donderdag 23 februari 2023
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Marie-Noëlle Kurvers, 

Maryline Muytjens: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd: Rik Tomsin, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden

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. Afvaardiging cluster lokale besturen en zorgraad ELZ 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 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering op 14 september 2018.
Gelet op het feit dat het decreet inzake de organisatie van de eerstelijnszorg erin voorziet dat 
elke gemeente opgenomen wordt in een eerstelijnszone (ELZ).
Overwegende dat voor onze regio deze zone wordt gevormd door Tongeren, Riemst, 
Voeren, Herstappe, Hoeselt en Bilzen en de naam ELZ Zolim (eerstelijnszone zuidoost 
Limburg) draagt.
Overwegende dat de eerstelijnszone een eigen decretale regionale opdracht heeft om 
eerstelijnszorg in welzijn en gezondheid te ondersteunen, te stimuleren en op elkaar af te 
stemmen.
Overwegende dat de lokale besturen een wettelijke opdracht hebben in welzijn en 
preventieve gezondheid.
Overwegende dat de regionale samenwerking leidt tot een sterker en efficiënter aanbod in 
eerstelijns zorg en welzijn voor alle inwoners van de verschillende lokale besturen van de 
regio zuidoost Limburg.
Overwegende dat de eerstelijnszone bestaat uit een algemene vergadering, een zorgraad en 
een dagelijks bestuur. De algemene vergadering bevestigt het beleid en geeft input voor het 
beleid, de zorgraad bepaalt het beleid van de eerstelijnszone en het dagelijks bestuur stuurt 
de dagelijkse werking aan. 
Overwegende dat de zorgraad bestaat uit 4 clusters: de cluster lokale besturen, de cluster 
zorg, de cluster welzijn en de cluster PZON (persoon met zorg en/of ondersteuningsnood). 
Overwegende dat de lokale besturen alle afgevaardigden van de cluster lokale besturen 
dienen te mandateren in de zorgraad.
Overwegende dat er gevraagd wordt, omwille van de wijzigingen van de verschillende 
mandaten en personeelsbetrekkingen in de verschillende lokale besturen, om de 
afvaardiging vanuit de cluster lokale besturen in de zorgraad te bevestigen op basis van de 
mandaten en functies in de verschillende besturen.
Overwegende dat volgende leden worden voorgesteld als afvaardiging van de lokale 
besturen in de zorgraad:



- coördinator lokaal sociaal beleid van de stad Bilzen, eveneens coördinator voor de 
cluster lokale besturen.

- schepen van welzijn en gezondheid Bilzen, plaatsvervangend lid is de coördinator 
lokaal sociaal beleid van de stad Bilzen

- schepen van welzijn en gezondheid Tongeren, plaatsvervangend lid is de directeur 
sociale zaken van de stad Tongeren, eveneens coördinator van de cluster welzijn.

- schepen van welzijn en gezondheid Hoeselt, plaatsvervangend lid is de ambtenaar 
inzake preventieve gezondheid van de gemeente Hoeselt

- schepen van welzijn en gezondheid Riemst, plaatsvervangend lid is de ambtenaar 
inzake preventieve gezondheid van de gemeente Riemst

- OCMW-voorzitter Voeren, plaatsvervangend lid is het afdelingshoofd welzijn en 
beleidsondersteuning van de gemeente Voeren.

B E S L U I T:
Artikel 1 De OCMW-voorzitter Voeren en het afdelingshoofd welzijn en 

beleidsondersteuning van de gemeente Voeren worden afgevaardigd voor de 
cluster lokale besturen voor het lokaal bestuur Voeren.

Artikel 2 Volgende personen worden afgevaardigd vanuit de cluster lokale besturen om te 
zetelen in de zorgraad:
- coördinator lokaal sociaal beleid van de stad Bilzen, eveneens coördinator voor 

de cluster lokale besturen.
- schepen welzijn en gezondheid Bilzen, plaatsvervangend lid is de coördinator 

lokaal sociaal beleid van de stad Bilzen.
- schepen welzijn en gezondheid Tongeren, plaatsvervangend lid is de directeur 

sociale zaken van de stad Tongeren, eveneens coördinator van de cluster 
welzijn.

- schepen welzijn en gezondheid Hoeselt, plaatsvervangend lid is de ambtenaar 
inzake preventieve gezondheid van de gemeente Hoeselt.

- schepen welzijn en gezondheid Riemst, plaatsvervangend lid is de ambtenaar 
inzake preventieve gezondheid van de gemeente Riemst.

- OCMW-voorzitter Voeren, plaatsvervangend lid is het afdelingshoofd welzijn en 
beleidsondersteuning van de gemeente Voeren.

Artikel 3 De schepen bevoegd voor gezondheid en welzijn van de stad Bilzen wordt 
afgevaardigd vanuit de cluster lokale besturen als lid van het dagelijks bestuur van 
ELZ Zolim vzw tot en met 2025 of bij wijzigend besluit, met als plaatsvervanger de 
coördinator lokaal sociaal beleid van het de stad Bilzen.

Geheime stemming
Aantal voor: 6
Aantal tegen: 0
Aantal onthoudingen: 0
3. Aansluiting GBO 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 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid (LSB), waarin 
het GBO als instrument wordt vooropgesteld.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de duiding 
van de functies en werkingsprincipes van het GBO.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de 
Vlaamse Beleidsprioriteit dat een subsidiëring van de lokale samenwerkingsverbanden GBO 
voorziet.



Gelet op de partnerschapsovereenkomst GBO tussen de CAW Groep, het Vlaams 
Intermutualistisch College en de VVSG.
Gelet op de oproep tot het indienen van een projectaanvraag GBO-LSB 2020-2025 van de 
Vlaamse Overheid.
Gelet op het besluit van de secretaris-generaal tot toekenning van de subsidie van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2020 - 2025 aan resp. OCMW Tongeren en OCMW 
Bilzen in kader van de projectaanvraag GBO-LSB 2020 - 2025.
Overwegende dat, omdat beide regio's (Tongeren/Riemst en Bilzen/Hoeselt) dezelfde 
doelgroep (kwetsbare gezinnen met kleine kinderen) weerhielden, het GBO gezamenlijk 
wordt uitgevoerd.
Overwegende dat er één GBO-procesbegeleider werd aangeworven en een gezamenlijke 
GBO-stuurgroep ZOLim werd opgericht.
Overwegende dat het GBO wordt ontwikkeld vanuit een dubbele finaliteit:
- Het verhogen van de toegankelijkheid binnen de lokale, sociale hulp- en dienstverlening 
voor iedere inwoner met een hulpvraag.
- Het aanpakken van de onderbescherming met als prioritaire doelgroep de kwetsbare 
zwangeren of kwetsbare ouders van kinderen tussen 0-3 jaar, door maximaal in te zetten op 
rechtendetectie en –realisatie.
Overwegende dat er op ELZ-niveau reeds wordt samengewerkt met de gemeente Voeren.
Overwegende dat de gemeente Voeren zowel geografisch als demografisch nauw aansluit 
bij de het werkingsgebied van GBO ZOLim.
Overwegende dat de gemeente Voeren gelijkaardige noden signaleert voor de doelgroep, 
kwetsbare zwangeren en kwetsbare ouders van jonge kinderen, als de omliggende 
gemeentes. 
Overwegende dat het uitbreiden van het werkingsgebied van GBO ZOLim meerdere 
voordelen heeft. Enerzijds voor de gemeente Voeren op vlak van samenwerking met de 
verschillende partners, anderzijds voor GBO ZOLim door de inbreng en expertise van een 
nieuwe kernpartner.
Overwegende dat het subsidiebedrag per werkingsjaar 25.000 euro bedraagt voor een 
samenwerkingsverband GBO in een werkingsgebied van 30.000 tot 100.000 inwoners en de 
toetreding van Voeren geen verhoging van de subsidie inhoudt voor het 
samenwerkingsverband.
Gelet op de goedkeuring, tijdens het overleg van de stuurgroep GBO van 24 januari 2023, 
voor de toetreding van de gemeente Voeren tot het GBO ZOLim. 
B E S L U I T:
Artikel 1 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de toetreding van de gemeente 
Voeren tot het samenwerkingsverband GBO ZOLim goed. 
Stemming
Stemmen voor: 6 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, 

Marie-Noëlle Kurvers, Maryline Muytjens
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0

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 26 januari 2023 en 9 februari 2023 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 26 januari 2023 en 9 februari 2023.

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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