Aanwezig:

OCMW-Raad van donderdag 26 november 2020
Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Rik Tomsin,
Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Erika Brouwers: Algemeen directeur wnd.

Digitale 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. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 2: 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 28 mei
2020
Overwegende dat het ontwerp van de tweede aanpassing van het meerjarenplan en de documentatie
veertien dagen voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
Overwegende dat deze tweede aanpassing van het meerjarenplan onder meer als doel heeft de
kredieten voor 2021 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

2020
€ 2.663.724

2021
€ 2.272.753

2022
€ 2.807.045

2023
€ 3.251.317

2024
€ 3.927.571

2025
€ 4.668.731

€ 595.839

€ 631.241

€ 652.278

€ 572.158

€ 600.246

€ 653.746

Overwegende dat de kredieten voor het OCMW Voeren voor 2020 en 2021 na de aanpassing de
volgende zijn (schema M3):
2020
2021
Uitgaven
Ontvangsten
Uitgaven
Ontvangsten
Kredieten OCMW VOEREN
Exploitatie
816.846
492.089
822.237
468.018
Investeringen
10.650
7.650
9.000
4.000
Financiering
0
-7.650
0
-4.000
Leningen en Leasings
Toegestane leningen en
betalingsuitstel
Overige financieringstransacties

BESLU IT:
Stemmen voor:

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-7.650

0

-4.000

5 Guy Ernon, Hilde Broers, Rik Tomsin, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien

Stemmen tegen: 0
Onthoudingen:
4 Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Marie-Noëlle Kurvers
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de tweede aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW vast
3. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 09.11.2020
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
BESLU IT:
Artikel 1
De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en
OCMW van 9 november 2020 met volgende agenda:
 Aanpassing meerjarenplan gemeente-OCMW
4. Leveren van verpakte koude kant-en-klare (niet diepgevroren) maaltijden - Goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 77 en 78,
betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 5° (de
dienstenopdracht wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars van een prijsvraag voor
ontwerpen) en artikel 43
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren van verpakte koude kant-en-klare (niet
diepgevroren) maaltijden” een bestek met nr. 2020-019 werd opgesteld door OCMW Voeren
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 218.716,98 excl. btw of
€ 231.840,00 incl. 6% btw
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden
Overwegende dat 11 januari 2021 om 11.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen
van de offertes
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van de jaren
2021, 2022, 2023, 2024 en deels 2025, op budgetcode 6000002/09460/REG03/REG03.02
BESLU IT:
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
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020-019 en de raming voor de
opdracht “Leveren van verpakte koude kant-en-klare (niet diepgevroren) maaltijden”,
opgesteld door OCMW Voeren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 218.716,98 excl. btw of € 231.840,00 incl.
6% btw
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking
Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- DELIVA NV, Slingerweg 4 te 3600 Genk;
- Hoeve Gervan - Standing Foods, Schansstraat 16 te 3560 Lummen;
- Le Lagon Bleu SPRL, Rue du Pogrès 10 te 4821 Dison;
- Talent, Kampweg 37b te NL-6247AR Gronsveld;
- Smets Food, Dautenstraat 96 te 3590 Diepenbeek
- Arbeidskansen vzw – Resto Kieleberg, Kieleberg 21, 3740 Bilzen
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 11 januari 2021 om 11.00 uur
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van de jaren 2021,
2022, 2023, 2024 en deels 2025, op budgetcode 6000002/09460/REG03/REG03.02
Artikel 6
Het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van deze
overheidsopdracht worden gedelegeerd aan het Vast Bureau
Digitale 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 27 oktober en 10 november 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 27 oktober en 10 november 2020
Aldus gedaan en staande de digitale zitting goedgekeurd
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
Algemeen directeur wnd.
De leden
Voorzitter
Erika Brouwers
Hilde Broers
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