
OCMW-Raad van donderdag 24 maart 2022
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-

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

Afwezig:
Verontschuldigd: Nicolas Droeven, Michael Henen: 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. Wijkwerken: nieuwe samenwerkingsovereenkomst en toetreding Tongeren tot het 

samenwerkingsverband met Bilzen-Hoeselt-Riemst en 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 de Bijzondere Wet van 6 januari 2014 rond de Zesde Staatshervorming  waardoor 
het PWA-stelsel werd overgedragen aan de gewesten;
Gezien op 29 september 2017 het besluit van de Vlaamse regering betreffende het Wijk-
werken definitief goedgekeurd werd;
Gezien Wijk-werken, het nieuwe activerend werkgelegenheidsinstrument dat in de plaats 
kwam van het bestaande PWA-statuut, op 1 januari 2018 van start ging
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 augustus 2017 
waarbij het college zich principieel akkoord verklaarde om de intergemeentelijke 
samenwerking vanuit de regierol sociale economie Zuid-Oost Limburg te gebruiken als 
platform om het werkgelegenheidsinstrument ‘wijk-werken’ uit te werken
Gelet op het besluit van burgemeester en schepenen van 26 oktober 2017 waarbij gekozen 
werd voor de oprichting van een interlokale vereniging voor de uitbouw van het kader van 
wijk-werken
Overwegende dat tot nu toe Tongeren geen deel uitmaakte van de vorige samenwerking 
tussen deze verschillende gemeenten van onze eerstelijnszone, maar zij nu wel willen 
toetreden
Overwegende het voorstel  houdende  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 het voorgestelde huishoudelijk reglement in bijlage;
Gezien het beheerscomité Wijkwerken van 14 december 2021 waarin, door dit 
beheerscomité, toegestemd werd met deze toetreding;
B E S L U  I T :
Stemmen voor: 7 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Rik Tomsin, Marie-

Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 



Artikel 1 De raad neemt kennis van het verslag van het beheerscomité Wijkwerken van 
14 december 2021.

Artikel 2 De raad gaat akkoord met de oprichting van de nieuwe interlokale vereniging 
samen met de stad Tongeren

Artikel 3 De raad gaat akkoord met de ondertekening van de overeenkomst met 
statutaire draagkracht houdende de oprichting van de interlokale vereniging 
voor de regierol wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst, 
Tongeren en Voeren van 01 april 2022 tot 31 december 2024

Geheime zitting
3. 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 februari 2022, 8 maart 2022 en 22 maart 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 de Vaste Bureaus  van 22 februari 2022, 8 maart 2022 en 22 maart 2022.

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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