Aanwezig:

OCMW-Raad van donderdag 25 november 2021
Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michael Henen,
Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy BuijsenBaillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:
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

BESLU IT:
Artikel 1
Er werden geen vragen gesteld.
2. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 08.11.2021
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
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
BESLU IT:
Artikel 1
De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen
gemeente en OCMW van 8 november 2021 met volgende agenda:
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4
3. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4: 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 24
juni 2021
Overwegende dat het ontwerp van de vierde aanpassing van het meerjarenplan en de
documentatie veertien dagen voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
Overwegende dat deze vierde aanpassing van het meerjarenplan onder meer als doel heeft
het doelstellingenkader te wijzigen en de kredieten voor 2022 vast te stellen

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:
Beschikbaar budgettair
resultaat
Autofinancieringsmarge

Rek 2020
€ 4.627.143

Mjp 2021
€ 2.519.252

Mjp 2022
€ 2.767.214

Mjp 2023
€ 1.967.273

Mjp 2024
€ 2.595.694

Mjp 2025
€ 3.283.621

€ 1.094.939

€ 835.384

€ 582.032

€ 532.945

€ 552.413

€ 600.513

Overwegende dat de kredieten voor het OCMW Voeren na de aanpassing de volgende zijn
(schema M3):
Uitgaven
Kredieten OCMW VOEREN
Exploitatie
Investeringen
Financiering
Leningen en Leasings
Toegestane leningen en
betalingsuitstel
Overige financieringstransacties

2021
Ontvangsten

Uitgaven

2022
Ontvangsten

836.418
10.967
0

493.308
4.000
-4.000

822.379
8.000
0

483.042
5.000
-5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-4.000

0

-5.000

BESLU IT:
Stemmen voor: 5 Guy Ernon, Hilde Broers, Rik Tomsin, Anne-Sophie Roijen, Lizzy BuijsenBaillien
Stemmen tegen: 4 Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michael Henen, Marie-Noëlle Kurvers
Onthoudingen: 0
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de vierde aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW vast
4. Reglement opstartpremie onthaalouders
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 er in de gemeente een tekort is aan kwalitatieve kinderopvang voor
kinderen van 0 – 3 jaar
Gelet op het stijgend aantal geboortes in onze gemeente, waarbij er in de toekomst een
verhoging van de vraag tot opvang bij onthaalouders verwacht wordt
Gelet op het feit dat er reeds inspanningen gedaan werden om de capaciteit te verhogen,
maar zonder veel succes
Overwegende dat het bestuur een stimulans wil geven aan opstartende onthaalouders in
onze gemeente
Gelet op het positief advies van het LOK (via schriftelijke procedure)
Overwegende het reglement in bijlage
BESLU IT:
Stemmen voor: 9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven,
Michael Henen, Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen,
Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0
Artikel 1
Het reglement inzake de opstartpremie voor onthaalouders wordt
goedgekeurd

Reglement voor het toekennen van een startpremie ter ondersteuning van
kinderopvanginitiatieven
Artikel 1:
Binnen de perken van het budget wordt een eenmalige
opstartpremie toegekend aan initiatiefnemers die in Voeren een
nieuw kinderopvanginitiatief voor opvang voor kinderen van 0
tot 3 jaar opstarten.
Artikel 2 :
Om in aanmerking te komen voor een startpremie dienen de
nieuwe opvangplaatsen te voldoen aan volgende voorwaarden:
het opvanginitiatief
 organiseert gezinsopvang of groepsopvang met een geldige
vergunning van Kind en Gezin (onderdeel van het
Agentschap Opgroeien) ;
 wordt georganiseerd op het grondgebied van de gemeente
Voeren;
 dient binnen de 6 maanden na de goedkeuring van de
aanvraag ingericht te worden.
 dienst minstens 1 kalenderjaar te blijven bestaan.
 vaardigt een afgevaardigde af om deel uit te maken van het
lokaal overleg kinderopvang. Dit adviesorgaan vergadert 2
maal per jaar.
 moet bedoeld zijn voor opvang met een minimum van 4
opvangdagen per week. Zaterdag en zondag tellen elk voor
twee opvangdagen;
 moet kinderen aanvaarden zonder onderscheid te maken
van ras, geslacht, politieke overtuiging of geloof.
Artikel 3 :
De premie bedraagt 250€ per opvangplaats. Uit de vergunning
afgeleverd door Kind en Gezin, onderdeel van het Agentschap
Opgroeien, moet het aantal nieuwe opvangplaatsen blijken.
Artikel 4 :
De opstartpremie wordt enkel toegekend indien aan alle
voorwaarden van dit reglement is voldaan en in zoverre alle
nodige vergunningen zijn verkregen. Indien niet voldaan wordt
aan de voorwaarden van dit reglement en in geval van fraude of
oneigenlijk gebruik kan de premie worden teruggevorderd.
Artikel 5 :
De aanvraag kan ingediend worden door elke initiatiefnemer die
in Voeren een nieuw kinderopvanginitiatief wenst op te richten
en dient te gebeuren via het aanvraagformulier, te downloaden
op de website van de gemeente Voeren.
Artikel 6 :
het Vast bureau is belast met de uitvoering van dit reglement.
Alle beslissingen inzake dit reglement worden in eerste instantie
beslecht door het Vast bureau
Artikel 7 :
Dit reglement treedt in werking op 01.01.2022
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 28 september, 13 oktober, 26 oktober en 9 november 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 28 september, 13 oktober, 26 oktober en 9 november
2021.

Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd
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