
OCMW-Raad van donderdag 23 maart 2023
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-

Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien, Maryline Muytjens: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd: Nicolas Droeven: 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 jaarverslag Wijkwerken 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.
Overwegende dat de gemeentebesturen en OCMW’s van Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren 
sedert 1 januari 2018 de interlokale vereniging ‘Wijk-Werken Zuidoost-Limburg’ vormen.
Overwegende dat Tongeren geen deel uitmaakte van de vorige samenwerking tussen deze 
verschillende gemeenten van onze eerstelijnszone.
Overwegende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol wijk-werken op het 
grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren van 1 april 2022 tot 31 december 
2024.
Overwegende dat er met ingang van 24 oktober 2019 een addendum geïmplementeerd werd 
aan de reeds bestaande statutaire overeenkomst, die stelt dat er vanaf het werkingsjaar 
2020 voorzien dient te worden in de opmaak van een jaarverslag.
Overwegende dat dit jaarverslag een inhoudelijke en financiële rapportering van het 
werkingsjaar 2022 vormt.
Gelet op de jaarrapportering van Wijk-werken Zuidoost-Limburg van het werkingsjaar 2022 
als bijlage.
B E S L U I T:
Artikel 1 De raad neemt kennis van de jaarrapportering van Wijk-werken Zuidoost-Limburg 

van het werkingsjaar 2022.
3. Aankoop koelcel auto 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.
Overwegende dat de maaltijden worden bedeeld met het OCMW-voertuig (Renault Kangoo).
Overwegende dat het belangrijk is om de voedselveiligheid te waarborgen en de koelketen 
van de maaltijden voortdurend te bewaken.
Overwegende dat hiervoor geopteerd wordt om een koelcel aan te kopen die geïnstalleerd 
kan worden in het OCMW-voertuig.  



Overwegende dat deze koelcel moet voldoen aan volgende voorwaarden:
- Externe afmetingen: max. hoogte 1,02m – diepte 1,50m – breedte 1,10m
- Standaard 230v aansluiting
- Opties: Koelen bij stilstand – schappen – kratgeleiding voor kratten maat 40x60 - 

handgrepen
Overwegende dat offerte gevraagd werd bij meerdere mogelijke leveranciers en volgende 
aanbiedingen ontvangen werden:
Naam Prijs (excl.BTW) Leveringstermijn
Keysers 
Koeltechniek

Geen reactie /

HVA Koeling Wenst er niet op 
in te gaan

/

Fieuw 
Koeltechniek

Geen reactie /

Vebabox € 8.824,00 Uit voorraad of 
max. 6 weken

Overwegende dat offerte van Vebabox als conform en prijs gunstigst gerangschikt staat.
Overwegende dat de koelcel geleverd kan worden door Vebabox voor het nagerekend 
bedrag van € 8.824,00 excl. BTW (€ 10.677,04 incl. BTW).
Overwegende het advies van onze financiële dienst, stellende dat dit totaalbedrag (€ 
10.677,04 incl. BTW) beschikbaar is in het meerjarenplan 2020-2025, jaar 2023 op artikel 
2300000/09460/REG03/REG03.2.    
Overwegende dat een visum vereist is, en dat de financieel directeur een visum verleende 
op 8 maart 2023 
Artikel 1 Dit besluit impliceert een financiële opvolging.
Artikel 2 Goedkeuring wordt gegeven voor de aankoop van een koelcel voor de 

maaltijdbedeling met het OCMW-voertuig.
Artikel 3 De aankoop gebeurt bij:  

o Naam leverancier: VebaBox
o Ondernemingsnummer/BTW-nummer: BE0859828487
o Adresgegevens leverancier: M. Blieckstraat 5/201, 8670 Koksijde

Prijs: € 8.824,00 excl. BTW, € 10.677,04 incl. BTW
o Levering: Gemeenteplein 1 3798 Voeren, t.a.v. OCMW
o Contactpersoon: Thomas Beusen
o op officiële werkdagen tussen 9 en 15 u

Artikel 4 De uitgaven worden gedaan vanaf artikel 2300000/09460/REG03/REG03.2, 
ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025, jaar 2023.

Artikel 5 De bestelbon wordt door de financiële dienst naar de interne dienstmailbox 
verzonden.

Stemming
Stemmen voor: 8 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Rik Tomsin, Marie-

Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Maryline Muytjens

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
Geheime zitting

4. Rapportering debiteurenbeheer 2022 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 2022 voor het OCMW ingaat op 
volgende zaken:

1. Aanpak debiteurenbeheer 
2. Oninvorderbaar verklaringen 2022
3. Toestand openstaande vorderingen – 31/12/2022

B E S L U  I T :
Artikel 1 De raad neemt kennis van de rapportering debiteurenbeheer 2022 van de 

financieel directeur 
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 23 februari 2023 en 14 maart 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 23 februari 2023 en 14 maart 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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