
OCMW-Raad van woensdag 25 mei 2022
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Michael Henen, Rik Tomsin, Marie-

Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: 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 verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 02.05.2022
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
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 2 mei 2022 met volgende agenda:
 Jaarrekening 2021

3. Organisatiebeheersing: kader voor inhoudelijke bijsturingen van het meerjarenplan
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 257 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat minstens één keer per 
jaar het meerjarenplan dient te worden aangepast
Overwegende dat daarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden 
vastgesteld en indien nodig ook kredieten van het lopende boekjaar worden aangepast
Overwegende dat de regelgeving geen regels op legt over inhoudelijke bijsturingen van het 
meerjarenplan 
Overwegende dat elk bestuur zelf in het kader van organisatiebeheersing dient te definiëren 
welke inhoudelijke wijzigingen alleen kunnen worden doorgevoerd via een aanpassing van 
het meerjarenplan
Overwegende dat het rapporteringsniveau voor het gemeentelijk meerjarenplan van Voeren 
werd vastgelegd op het niveau ‘actieplan’
Overwegende het voorstel om inhoudelijke aanpassingen van actieplannen voor te 
behouden voor de Raden, maar aanpassingen op actieniveau te delegeren naar het College 
van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau



Overwegende dat het aanpassen van acties op een lager bestuursniveau het op regelmatige 
basis met het meerjarenplan werken bevordert en zo meer richting kan geven aan de 
organisatie
Gelet op de bespreking in het MAT van 2 mei 2022
B E S L U  I T :
Artikel 1 De Raad stelt volgend kader vast voor inhoudelijke bijsturingen van het 

meerjarenplan:
 Bevoegdheid Raden:

- Strategische- en beleidsdoelstellingen 
toevoegen/aanpassen/schrappen 
- Actieplannen toevoegen/aanpassen/schrappen

 Bevoegdheid College van burgemeester en schepenen en Vast 
Bureau:
- Acties toevoegen/aanpassen/schrappen
- Kennisgeving aan de Raden via de eerstvolgende aanpassing van 
het meerjarenplan

Stemming
Stemmen voor: 5 Guy Ernon, Hilde Broers, Rik Tomsin, Anne-Sophie Roijen, 

Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen 
tegen:

3 Bernard Liégeois, Michael Henen, Marie-Noëlle Kurvers

Onthoudingen: 0
4. Vaststelling jaarrekening 2021: gedeelte 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, specifiek artikels 260 en 261
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 laatste aanpassing van het meerjarenplan voor boekjaar 2021, vastgesteld op 25 
november 2021
Gelet op de bespreking in het MAT en het overlegcomité gemeente-OCMW op 2 mei 2022
Overwegende dat de jaarrekening, de toelichting en de documentatie veertien dagen voor de 
vergadering aan ieder lid van de raad ter beschikking werden gesteld
B E S L U  I T :
Artikel 1 De raad stelt het gedeelte van de jaarrekening 2021 voor het OCMW Voeren 

vast met volgende resultaten:
Gezamenlijk voor gemeente en OCMW:

Beschikbaar budgettair 
resultaat

5.115.812 euro

Autofinancieringsmarge 1.118.048 euro
Kredietrealisatie:

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Kredieten OCMW VOEREN
Exploitatie 788.685 500.792 836.418 493.308 822.237 468.018
Investeringen 6.035 2.378 10.967 4.000 9.000 4.000
Financiering 0 2.273 0 -4.000 0 -4.000

Leningen en Leasings 0 0 0 0 0 0
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
Overige financieringstransacties 0 2.273 0 -4.000 0 -4.000



Stemming
Stemmen voor: 5 Guy Ernon, Hilde Broers, Rik Tomsin, Anne-Sophie Roijen, 

Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen 
tegen:

3 Bernard Liégeois, Michael Henen, Marie-Noëlle Kurvers

Onthoudingen: 0
Geheime zitting

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 10 mei en 24 mei 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 10 mei en 24 mei 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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