
OCMW-Raad van donderdag 23 september 2021
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. Vastlegging feestdagen 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
Gelet op artikel 261§1 uit de rechtspositieregeling waarbij het personeelslid recht heeft op volgende 
officiële feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 
juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december
Gelet op artikel 261§1 uit de rechtspositieregeling waarbij het personeelslid recht heeft op 3 
bijkomende feestdagen: 2 januari, 2 november en 26 december
Gelet op artikel 261§2 uit de rechtspositieregeling waarin luidt dat wanneer een feestdag samenvalt 
met een zaterdag of zondag deze vervangen wordt door een andere dag
besluit
Stemmen voor: 8 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, 

Michael Henen, Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 
Artikel 1 Volgende feestdagen worden vastgelegd voor 2022: 
Zaterdag 01.01.2022 Wordt maandag 28.02.2022
Zondag 02.01.2022 Wordt vrijdag 27.05.2022
Dinsdag 01.03.2022
Maandag 18.04.2022 (paasmaandag)
Zondag 01.05.2022 Wordt vrijdag 22.07.2022
Donderdag 26.05.2022 (hemelvaart)
Maandag 06.06.2022 

(pinkstermaandag)
Maandag 11.07.2022
Donderdag 21.07.2022
Maandag 15.08.2022
Dinsdag 01.11.2022
Woensdag 02.11.2022
Vrijdag 11.11.2022
Zondag 25.12.2022 Wordt maandag 31.10.2022
Maandag 26.12.2022



3. Opvolgingsrapportering 2021
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 en meer bepaald artikel 263 in 
verband met de opvolgingsrapportering
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende BBC van 30 maart 2018
Overwegende dat artikel 29 van dit besluit de minimale elementen van de 
opvolgingsrapportering bepaalt, zijnde:

- een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan
- een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor 
het lopende jaar
- in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de 
opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan
- in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s

Gelet op het rapport ‘Opvolgingsrapportering 2021’ in bijlage
B E S L U  I T :
Artikel 1 De OCMW raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2021

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 24 augustus 2021 en 7 september 2021 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 24 augustus 2021 en 7 september 2021.

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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