
OCMW-Raad van donderdag 26 augustus 2021
Aanwezig: Hilde Broers: Voorzitter

Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, 
Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd: Guy Ernon, 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. Kennisneming en goedkeuring jaarverslag 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
Gezien het jaarverslag van de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg. 
Overwegende de cijfers voor de gemeente Voeren, zijnde:
*60 contacten met mensen van Voeren ,waarvan er 13 individueel geholpen werden en 43 in groep. 
Hierbij werd vooral basisinformatie en pedagogisch advies gegeven.
* 22 deelnemers aan de vormingsavond “Je bent om op te eten”.
Gezien er, omwille van corona-beperkingen twee vormingsavonden geannuleerd dienden te worden, 
waar wel al mensen voor waren ingeschreven;
Gezien er ook ondersteunende activiteiten uitgevoerd werden naar de scholen toe en naar het OCMW 
toe;
Gezien er tijdens de week van de Opvoeding voornamelijk via webinars gewerkt werd;
Gezien er in de toekomst via beide kanalen gaat gewerkt worden, nl. digitaal en fysiek; dit om de 
kansarme doelgroep van opvoeders niet uit het oog te verliezen;
B E S L U  I T :
Stemmen voor: 7 Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Rik Tomsin, Marie-

Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 
Artikel 1 De OCMW-raad neemt kennis van het jaarverslag van de Opvoedingswinkel 

en keurt dit goed
3. Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2020 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 27 mei 2021 betreffende de vaststelling 
en goedkeuring van de jaarrekening 2020 voor gemeente en OCMW Voeren
Overwegende de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 19 juli 2021 waarin wordt 
meegedeeld dat de gouverneur de jaarrekening 2020 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 2020 van gemeente en OCMW Voeren
4. Kennisneming goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van 24 juni 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 besluit van de OCMW raad van 24 juni 2021 waarbij voor het gedeelte van het OCMW een 
tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd
Gelet op het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 19 juli 2021 van deze aanpassing van het 
meerjarenplan (in bijlage)
B E S L U  I T :
Artikel 1 De Raad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 19 

juli 2021 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van 24 
juni 2021

5. Goedkeuring aanpassing organogram gemeente-OCMW
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 en meer bepaald artikel 161 waarin 
bepaald wordt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het gezamenlijk 
organogram van de diensten van het OCMW en de gemeente vaststellen
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 februari 2021 en het besluit van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 21 februari 2021 waarin de laatste versie van het gezamenlijke 
organogram werd goedgekeurd
Overwegende dat zich een aantal aanpassingen opdringen in het personeelskader rekening houdend 
met toekomstige pensioneringen en dat dit telkenmale een opportuniteit zal zijn om het organogram 
aan te passen aan de bestaande noden
Overwegende dat het organogram geen statisch gegeven is, maar mee evolueert met het bestuur en 
de wijzigingen op personeelsgebied, om op die manier tot een efficiënt personeelskader te komen 
aangepast aan de realiteit die op dat moment bestaat
Overwegende dat er op de raad van 27 februari 2020 beslist werd dat er een hoofdarbeider, 
contractueel, D4-D5 toegevoegd werd aan het organogram, waardoor er vanaf dat moment 2 
hoofdarbeiders werkzaam waren op de technische dienst
Overwegende dat thans een hoofdarbeider, statutair, voltijds D4-D5 op pensioen zal gaan per 
01/01/2022
Overwegende dat uit overleg met de technische dienst gebleken is dat één hoofdarbeider per ploeg 
de voorkeur geniet om een vlotte en efficiënte werking te garanderen, zodat één persoon de 
aansturing kan doen per ploeg
Overwegende dat daarom voorgesteld wordt om de openvallende statutaire D4-D5-functie te 
vervangen door een contractuele voltijdse D1-D3
Overwegende dat er in het organogram tevens een statutaire, voltijdse functie D1-D3 voorzien is bij de 
technische dienst, die tot op heden niet ingevuld werd door een effectieve tewerkstelling en daar het 
voorstel nu voorligt om deze functie wel in te vullen gelet op de nakende pensioneringen van andere 
personeelsleden en gelet op het (gewettigd) ziekteverzuim; is het opportuun om deze functie om te 
vormen naar een contractuele voltijdse D1-D3, verdeeld over de groenploeg voor 0,5 VTE en de 
technische dienst voor 0,5 VTE



Overwegende dat ook de 0,8 VTE administratief medewerker, statutair C1-C3 onder de dienst 
‘Algemene financiering’ (tewerkgesteld door het OCMW) per 01/05/2022 op pensioen zal gaan en 
hierop nu reeds geanticipeerd dient te worden om een vlotte overgang tussen de huidige 
functiehouder en de nieuwe functiehouder na te streven, gelet op de lange doorlooptijd die een 
examenprocedure kan beslaan, tenminste als er niemand uit de lopende werfreserve geïnteresseerd 
is in deze functie
Overwegende dat er voorgesteld wordt om deze functie te wijzigen naar een voltijdse, contractuele 
C1-C3-functie
Overwegende dat er voor al deze functies gekozen wordt voor een contractuele invulling gelet op de 
eenheid in de dienst: daar alle arbeiders enerzijds en administratief medewerkers anderzijds dezelfde 
aard van werk verrichten en op dezelfde dienst werken, is het niet opportuun onderscheid tussen de 
statuten te maken en wordt ernaar gestreefd op termijn alle arbeiders en alle medewerkers die 
hetzelfde werk verrichten, hetzelfde statuut te verlenen
Overwegende dat er bij het milieupark (containerpark) een technisch assistent, contractueel D1-D3 
ingeschreven staat in het organogram voor 1 VTE, maar dat deze arbeider in feite 0,5 VTE voor het 
milieupark ingeschakeld wordt en 0,5 VTE voor de groenploeg, zodat het organogram beter in die zin 
aangepast zou worden om de werkelijkheid reëler te benaderen, hetgeen geen nadeel of ander gevolg 
met zich meebrengt voor de betrokken medewerker
Overwegende dat er in ‘aantal hoofden’ niets wijzigt aan het organogram: het aantal personeelsleden 
in beide organograms blijft identiek na de voorgestelde wijzigingen, enkel wordt er één openstaande 
plaats die reeds voorzien en goedgekeurd was in het huidige organogram, thans wel effectief ingevuld 
volgens het voorliggende voorstel
Overwegende het positief advies van het managementteam van 12 augustus 2021
Overwegende dat de vakbonden geen opmerkingen formuleerden betreffende deze aanpassingen
Overwegende dat de eventuele financiële gevolgen van de nieuw aan te werven personeelsleden 
worden verwerkt in een aanpassing van het meerjarenplan
besluit
Stemmen voor: 7 Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Rik Tomsin, Marie-

Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 
Artikel 1 De raad neemt kennis van de aanpassing van het organogram en keurt dit 
goed

Artikel 2 De eventuele financiële gevolgen van de nieuw aan te werven 
personeelsleden worden verwerkt in een aanpassing van het meerjarenplan

Geheime zitting
6. 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 juni, 6 juli, 27 juli en 5 augustus 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 juni, 6 juli, 27 juli en 5 augustus.

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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