
OCMW-Raad van donderdag 23 juni 2022
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michael Henen, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd: Anne-Sophie Roijen: Raadslid

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. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 09.06.2022
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 538/1 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de notulen 
van het overlegcomité gemeente-OCMW ter kennis worden gebracht van de gemeente- en 
OCMW-raad
B E S L U  I T :
Artikel 1 De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen 

gemeente en OCMW van 9 mei 2022 met volgende agenda:
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5

3. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5: gedeelte OCMW
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 Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus (BVR BBC), gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB 
BBC), gewijzigd op 12 september 2018
Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing 
van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de 
beleids- en beheerscyclus
Gelet op de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die werd vastgesteld op 25 
november 2021
Overwegende dat het ontwerp van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan en de 
documentatie veertien dagen voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
Overwegende dat in deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan het resultaat van de 
jaarrekening 2021 wordt ingebracht en enkele wijzigingen worden doorgevoerd 
Overwegende dat het meerjarenplan aan volgende voorwaarden moet voldoen om financieel 
in evenwicht te zijn:



- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul

Overwegende dat deze voorwaarden kunnen worden afgelezen in schema M2:
Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

Beschikbaar budgettair 
resultaat

€ 
4.627.143

€ 5.115.812 € 2.812.737 € 1.685.650 € 1.739.343 € 2.362.410

Autofinancieringsmarge € 
1.094.939

€ 1.118.048 € 409.069 € 417.226 € 488.685 € 534.653

Overwegende dat de kredieten voor het OCMW Voeren na de aanpassing de volgende zijn 
(schema M3):

2022
Uitgaven Ontvangsten

Kredieten OCMW VOEREN
Exploitatie 984.212 603.042
Investeringen 10.931 5.000
Financiering 0 -5.000

Leningen en Leasings 0 0
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0
Overige financieringstransacties 0 -5.000

B E S L U  I T :
Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de vijfde aanpassing van het 

meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW vast 
Stemming
Stemmen voor: 4 Guy Ernon, Hilde Broers, Rik Tomsin, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen 
tegen:

4 Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michael Henen, Marie-
Noëlle Kurvers

Onthoudingen: 0
4. Rapportering organisatiebeheersing 2021
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 hoofdstuk 5 Organisatiebeheersing en audit, afdeling 1 Organisatiebeheersing van 
het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de artikelen 217 tot en met 220 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017
Gelet op het besluit van de raad van 27 juni 2019 waarin een kader werd vastgesteld rond 
organisatiebeheersing
Overwegende dat de algemeen directeur in overleg met het managementteam een rapport 
heeft opgesteld rond organisatiebeheersing van het jaar 2021 en een bijhorend (continu) 
verbeterplan volgens het kader dat werd goedgekeurd door de raden
Overwegende dat hiervan kennis wordt gegeven aan de raad
besluit
Artikel 1 De raad neemt kennis van het rapport 2021 rond organisatiebeheersing en 

van het bijhorend (continu) verbeterplan zoals toegevoegd in bijlage
Geheime zitting

5. Kennisgeving Vast Bureau 
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Vast Bureau van 14 juni 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 het Vaste Bureau  van  14 juni 2022.

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

Algemeen directeur De leden Voorzitter
Kimberly Peeters Hilde Broers


