
OCMW-Raad van donderdag 25 augustus 2022
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Rik Tomsin, Marie-

Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Erika Brouwers: Algemeen directeur wnd.

Afwezig:
Verontschuldigd: Michael Henen: Raadslid

Kimberly Peeters: 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 goedkeuring jaarrekening 2021 gemeente en 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 de besluiten van de gemeente- en OCMW-raad van 25 mei 2022 betreffende de 
vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 2021 voor gemeente en OCMW Voeren
Overwegende de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 4 augustus 2022 
waarin wordt meegedeeld dat de gouverneur de jaarrekening 2021 heeft goedgekeurd
Gelet op het goedkeuringsbesluit waarvan afschrift in bijlage
B E S L U  I T :
Artikel 1 De Raad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur over 

de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Voeren
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
Gelet op de staking der stemmen in zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 
juni 2022
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: 5 Guy Ernon, Hilde Broers, Rik Tomsin, Anne-Sophie Roijen, 

Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen 
tegen:

3 Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Marie-Noëlle Kurvers

Onthoudingen: 0
4. Visumrapportering 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
Overwegende dat overeenkomstig artikel 177 dit decreet de financieel directeur in staat voor 
de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen van de gemeente met 
budgettaire en financiële impact, en dit overeenkomstig de voorwaarden van artikels 266 en 
267 van datzelfde decreet
Overwegende dat over dit zogenaamde ‘visum’ jaarlijks gerapporteerd dient te worden
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2019 dat de nadere voorwaarden en 
uitgesloten verrichtingen in verband met de visumverplichting vastlegt
Overwegende dat er in 2021 één visumaanvraag werd ingediend en één visum werd 
verleend, nl. op 8 februari 2021 voor de opdracht met als voorwerp: “Leveren van verpakte 
koude kant-en-klare (niet diepgevroren) maaltijden”
B E S L U  I T :
Artikel 1 De Raad neemt kennis dat er in 2021 één visumaanvraag werd ingediend en 

één visum werd verleend door de financieel directeur
5. Vastlegging feestdagen 2023
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
Artikel 1 Volgende feestdagen worden vastgelegd voor 2023: 
Zondag 01.01.2023 Wordt vrijdag 19.05.2023
Maandag 02.01.2023
Dinsdag 21.02.2023
Maandag 10.04.2023 (paasmaandag)
Maandag 01.05.2023
Donderdag 18.05.2023 (hemelvaart)
Maandag 29.05.2023 

(pinkstermaandag)
Dinsdag 11.07.2023
Vrijdag 21.07.2023
Dinsdag 15.08.2023
Woensdag 01.11.2023
Donderdag 02.11.2023
Zaterdag 11.11.2023 Wordt maandag 14.08.2023
Maandag 25.12.2023
Dinsdag 26.12.2023

Stemming
Stemmen voor: 8 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, 
Lizzy Buijsen-Baillien

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
6. Kennisneming en goedkeuring jaarverslag 2021 Opvoedingswinkel Zuid-Limburg
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 77 van het decreet lokaal bestuur beschikt de raad voor maatschappelijk 
welzijn over volheid van bevoegdheid
Gelet op artikel 392 van het decreet lokaal bestuur bepaalt de uitbouw van een 
samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid
Gelet op artikel 261 van het decreet lokaal bestuur bepaalt de jaarrekening dat alle 
informatie bevat over het beleid en de evaluatie van de beleidsdoelstellingen die gedurende 
het boekjaar zijn gevoerd
Overwegende het jaarverslag van de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg als bijlage 
Overwegende dat er 19 individuele contacten met mensen van Voeren waren. Hierbij werd 
vooral basisinformatie en pedagogisch advies gegeven



Overwegende dat vanaf 2021 de “Week van de Opvoeding”  werd omgevormd tot de “Week 
van de Groeilamp” omdat het om meer gaat dan opvoeden alleen en dat ook dit jaar omwille 
van corona een digitaal aanbod rond positief opvoeden werd uitgewerkt
Overwegende dat een bijzonder project, namelijk de Gelukswandeling, werd opgezet in 
samenwerking met de gemeenten Hoeselt, Bilzen, Riemst, Tongeren en Voeren. 
B E S L U  I T :
Artikel 1 De OCMW-raad neemt kennis van het jaarverslag van de Opvoedingswinkel 

en keurt dit goed
Stemming
Stemmen voor: 8 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, 
Lizzy Buijsen-Baillien

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
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 27 juni, 12 juli, 26 juli en 9 augustus 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 27 juni, 12 juli, 26 juli en 9 augustus 2022. 

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

Algemeen directeur wnd. De leden Voorzitter
Erika Brouwers Hilde Broers
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