
OCMW-Raad van donderdag 24 september 2020 
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Rik Tomsin, 

Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden 
Hilde Broers: Voorzitter 
Maike Stieners: Algemeen directeur 

 

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 10.09.2020 
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 10 september 2020 met volgende agenda: 

• Aanpassing rechtspositieregeling gemeente en OCMW 

• Procedure bij quarantaine-attesten in het kader van het Covid19-virus 
3. Vastlegging feestdagen 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 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: 9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien 
Stemmen tegen: 0  
Onthoudingen: 0 
Artikel 1 Volgende feestdagen worden vastgelegd voor 2021:  

Vrijdag 01.01.2021  

Zaterdag 02.01.2021 Wordt maandag 15.02.2021 

Dinsdag 16.02.2021  

Maandag 05.04.2021 (paasmaandag)  

Zaterdag 01.05.2021 Wordt vrijdag 14.05.2021 

Donderdag 13.05.2021 (hemelvaart)  



Maandag 24.05.2021 (pinkstermaandag)  

Zondag 11.07.2021 Wordt vrijdag 12.11.2021 

Woensdag 21.07.2021  

Zondag 15.08.2021 Wordt vrijdag 24.12.2021 

Maandag 01.11.2021  

Dinsdag 02.11.2021  

Donderdag 11.11.2021  

Zaterdag 25.12.2021 Wordt donderdag 30.12.2021 

Zondag 26.12.2021 Wordt vrijdag 31.12.2021 

4. Goedkeuring aanpassing rechtspositieregeling 
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 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
OCMW - personeel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en 
de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 augustus 2011 betreffende de 
vaststelling van de rechtspositieregeling en de latere besluiten van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn betreffende aanpassingen aan de rechtspositieregeling 
Overwegende dat er een revisie werd doorgevoerd van de rechtspositieregeling en er enerzijds een 
aantal aanpassingen op tekstueel en juridisch vlak werden  doorgevoerd 
Overwegende dat anderzijds ook volgende aanpassingen worden voorgesteld: 

• Toevoeging externe personeelsmobiliteit 

• Toevoeging ter beschikkingstelling of overdracht van personeel aan OCMW en vice versa 
(werd reeds goedgekeurd in de raden van augustus) 

• Schrappen mogelijkheid mandaatfunctie  

• Toevoeging federale thematische verloven 

• Toevoeging zorgkrediet 

• Aanpassing bedrag maaltijdcheques van 7 naar 8 euro 

• Toevoeging dienstvrijstelling wegens overmacht: dit werd reeds goedgekeurd in de raden 
(toegepast ihkv corona) 

• Schrapping dienstvrijstelling bij bloedgifte (tot nu kreeg men 2u DV bij bloedgifte aangezien 
de donatie op vrijdagavond plaatsvond in Voeren, en we dan open waren. Nu zijn we 
vrijdagavond niet meer open en staat de DV dan ook niet meer in verband met de bloedgifte) 

• Schrapping dienstvrijstelling voor medische onderzoeken die niet buiten de werktijden 
kunnen plaatsvinden (dit is reeds verschillende jaren in voege. Men kan recup of flexibele tijd 
inzetten als men toch tijdens de werktijden een medisch onderzoek zou hebben.) 

Overwegende dat deze voorgestelde aanpassingen werden meegedeeld aan de vakbonden op 3 
september 2020 
B E S L U  I T : 
Stemmen voor: 9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien 
Stemmen tegen: 0  
Onthoudingen: 0  
Artikel 1 De raad gaat akkoord met de aanpassing van de rechtspositieregeling zoals  
  toegevoegd in bijlage 
Artikel 2 De personeelsleden worden op de hoogte gebracht van deze aanpassingen 
5. Goedkeuring modaliteiten inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter 

ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale 
economie  

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, artikel 78, tweede lid, 3° 
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke 
subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen 
Overwegende dat het OCMW aan elke gezinshoofd dat in Voeren gedomicilieerd is en die behoort tot 
een kwetsbare doelgroep een gemeentelijke cadeaubon te geven om: 

• enerzijds de koopkracht te versterken van huishoudens die omwille van de coronacrisis 
serieus inkomensverlies leden of die al met een laag inkomen moesten rondkomen en die zich 
daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden, en 

• anderzijds lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer door de coronacrisis sterk zijn 
getroffen, te steunen.  

Overwegende dat Voeren voor deze subsidie over een trekkingsrecht van 6.802,61 euro beschikt 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2020 waarbij 
werd goedgekeurd dat het OCMW Voeren de aanvraag van deze subsidie in naam van het lokaal 
bestuur kan doen 
Overwegende dat onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:  

• de gezinshoofden die rechthebbende zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, 
gezien de verhoogde verzekeringstegemoetkoming een indicatie geeft van de financiële 
kwetsbaarheid van het gezin 

Overwegende dat de cadeaubon een waarde heeft van 25 euro en een geldigheidsduur van één jaar 
en zal worden uitgegeven volgens de bepalingen van het gemeentelijk reglement op de 
cadeaubonnen waarover in zitting van 24 september 2020 gestemd zal worden 
Overwegende dat deze cadeaubonnen een unieke codering zullen krijgen waardoor het mogelijk is 
om een onderscheid te maken tussen de reguliere cadeaubonnen en de cadeaubonnen die 
uitgegeven worden in het kader van het consumptiebudget voor de hierboven gedefinieerde 
kwetsbare doelgroep 
Overwegende dat de cadeaubon kan besteed worden bij handelszaken of organisaties zoals bepaald 
in het gemeentelijk reglement op de uitgave van cadeaubonnen waarover in zitting van 24 september 
2020 gestemd zal worden. 
Overwegende dat de geraamde uitgaven zullen worden ingeschreven in de eerstvolgende aanpassing 
van het meerjarenplan 2020-2025 
B E S L U  I T : 
Stemmen voor: 9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien 
Stemmen tegen: 0  
Onthoudingen: 0  
 
Artikel 1  De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de verdeling van een 
 gemeentelijke cadeaubon van 25 euro aan elk gezinshoofd die rechthebbende  is op 
 de verhoogde verzekeringstegemoetkoming en die op 01.01.2020 ingeschreven 
 is in de Voerense bevolkingsregisters. 
Artikel 2 De cadeaubonnen zijn één jaar geldig. Hierbij dient er rekening gehouden te worden 
 met de door de subsidiërende overheid opgelegde voorwaarde dat de bonnen uiterlijk 
 op 31/12/2021 ingewisseld moeten zijn bij het lokaal bestuur. Om hieraan tegemoet te 
 komen zullen de maatschappelijk werkers erop toe zien dat de bonnen tijdig gebruikt 
 worden. Deze controle gebeurt door de unieke codering van de  cadeaubon te 
 koppelen aan de naam van de ontvanger van de bon 
Artikel 3 Het vast bureau is belast met de uitvoering van deze beslissing. 
6. Opvolgingsrapportering 2020 
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 2020’ in bijlage 
B E S L U  I T : 
Artikel 1 De OCMW raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2020 
 

Geheime zitting 

7. Kennisgeving Vast Bureau  
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Gelet op het Vast Bureau van 25 augustus en 8 september 2020 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  25 augustus en 8 september 2020 

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

Algemeen directeur De leden Voorzitter 
Maike Stieners  Hilde Broers 

  


