
OCMW-Raad van donderdag 27 augustus 2020
Aanwezig: 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.

Afwezig:
Verontschuldigd: Maike Stieners: 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. Aanpassing rechtspositieregeling
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 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 de besluiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 
2020 waarin de wijziging van het organogram werd goedgekeurd evenals de begeleidende nota 
Gelet op het akkoord van de vakbonden van 18 februari 2020 omtrent het personeelsplan en 
bijhorende aanpassing van het organogram
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen (als aanstellende overheid bij de 
gemeente) van 13 augustus 2020 waarin goedkeuring werd gegeven aan de overdracht van een 
personeelslid van de gemeente naar het OCMW
Overwegende dat hiervoor de mogelijkheid tot overdracht van een personeelslid van de gemeente 
naar het OCMW dient opgenomen te worden in de rechtspositieregeling
Overwegende dat daarom voorgesteld wordt om volgend hoofdstuk toe te voegen aan de 
rechtspositieregeling:
Ter beschikking stellen of overdragen van personeel aan het OCMW en vice versa
Art. 147. §1. De gemeenteraad kan personeel ter beschikking stellen van of overdragen aan
het OCMW overeenkomstig artikel 185 §3 van het DLB mits goedkeuring door de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Bij overdracht van een personeelslid wordt de betrokken ambtenaar 
voorafgaand gehoord door de aanstellende overheid. Het overgedragen personeelslid van de 
gemeente behoudt zijn of haar graad, salarisschaal en zijn of haar aanspraken op de functionele 
loopbaan die het personeelslid had kunnen doorlopen als het bij het gemeentebestuur in dienst was 
gebleven, volgens de voorwaarden die daarvoor golden bij het gemeentebestuur. Het behoud van 
deze rechten blijft verworven zolang de rechtspositieregeling van het OCMW niet gunstiger is. Ook 
komen de overgedragen personeelsleden in beginsel in aanmerking voor bevordering en interne 
mobiliteit bij het OCMW-bestuur op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als de andere 
personeelsleden van het OCMW-bestuur.
§2. De OCMW-raad kan personeel van het OCMW ter beschikking stellen van de gemeente Voeren 
mits goedkeuring van de gemeenteraad.
§3. De OCMW-raad kan een personeelslid overdragen aan de gemeente, mits goedkeuring bekomen 
wordt vanwege de gemeenteraad. Bij overdracht van een personeelslid wordt de betrokkene 
voorafgaand gehoord door de aanstellende overheid. Het overgedragen personeelslid van het OCMW 
behoudt zijn of haar graad, salarisschaal en zijn of haar aanspraken op de functionele loopbaan die 
het personeelslid had kunnen doorlopen als het bij het OCMW-bestuur in dienst was gebleven, 
volgens de voorwaarden die daarvoor golden bij het OCMW-bestuur. Het behoud van deze rechten 



blijft verworven zolang de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel niet gunstiger is. Ook 
komen de overgedragen personeelsleden in beginsel in aanmerking voor bevordering en interne 
mobiliteit bij het gemeentebestuur op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als de andere 
personeelsleden van het gemeentebestuur.
besluit
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 De raad keurt de toevoeging van de mogelijkheid tot overdracht van personeel naar 

het OCMW en vice versa goed
Artikel 2 Een volledige revisie van de rechtspositieregeling wordt voorgelegd op de 

eerstvolgende OCMW-raad na overleg met de vakbondsorganisaties.
3. Overdracht personeelslid van gemeente naar 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 artikel 185§3 van het decreet lokaal bestuur:
Met behoud van andersluidende wettelijke of decretale bepalingen en als dat nader bepaald is in de 
rechtspositieregeling van hun personeel, kunnen een gemeente, het autonoom gemeentebedrijf van 
die gemeente, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, een 
publiekrechtelijke vereniging van dat openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin een van deze voormelde besturen deelneemt aan 
elkaar personeel overdragen.
Gelet op de toevoeging van de mogelijkheid tot het overdragen van personeel aan de 
rechtspositieregeling zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van vandaag, 27 
augustus 2020 en onder voorbehoud van goedkeuring hiervan door de gemeenteraad van 27 
augustus 2020
Gelet op de besluiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 
2020 waarin de wijziging van het organogram werd goedgekeurd evenals de begeleidende nota 
Gelet op het akkoord van de vakbonden van 18 februari 2020 omtrent het personeelsplan en 
bijhorende aanpassing van het organogram
Gelet op de besluiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020 
waarin een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen (als aanstellende overheid bij de 
gemeente) van 13 augustus 2020 waarin goedkeuring werd gegeven aan de overdracht van een 
personeelslid van de gemeente naar het OCMW
Gelet op het schriftelijk akkoord van het betrokken personeelslid om overgedragen te worden naar het 
OCMW
B E S L U  I T :
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 De OCMW-raad keurt de overdracht van volgend personeelslid van gemeente naar 

het OCMW goed met ingang van 1 september 2020:
 Administratief medewerkster personeel en interne zaken, contractueel, 30/38, 

C1-C3 met behoud van de weddeschaal en schaalanciënniteit
4. Uitvoering sectoraal akkoord
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 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 het sectoraal akkoord lokale en provinciale besturen 2020 zoals toegevoegd in bijlage
Overwegende dat dit sectoraal akkoord in essentie voorziet in volgende 3 elementen:
1. Waar op 8 april 2020 het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag van de maaltijdcheque (8 euro) 
nog niet werd bereikt wordt de werkgeversbijdrage vanaf 1/1/2020 verhoogd met 100 euro per 
jaar. 
2. Daarbovenop voorziet ieder lokaal bestuur een koopkrachtverhoging van 200 euro per jaar 
vanaf 1/1/2020 te spenderen via een cheque (maaltijdcheque, ecocheque, cultuurcheque, lokale 

handelaarscheque, cadeaucheque)
3. De bijdrage van de 2de pensioenpijler voor de contractuelen bedraagt vanaf 1/1/2020 
minimaal 2,5% van de loonmassa of 30% kloofdichting  in orde in Voeren
Overwegende het protocol van akkoord zoals onderhandeld met de vakbonden en toegevoegd in 
bijlage
Overwegende dat het voorstel voor de gemeente en OCMW Voeren is om enerzijds de waarde van de 
maaltijdcheques te verhogen tot het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag van 8 euro 
(werkgeversbijdrage 6,91 euro, werknemersbijdrage 1,09 euro)  en anderzijds voor het jaar 2020 een 
eindejaarsgeschenk (à rato tewerkstellingsbreuk) aan te bieden hetgeen bestaat uit een ecocheque 
ter waarde van 160 euro en een gemeentelijke cadeaubon van 40 euro
Overwegende dat voor het jaar 2021 en volgende jaren, naast de verhoging van de maaltijdcheques 
tot 8 euro (werkgeversbijdrage 6,91 euro, werknemersbijdrage 1,09 euro) een eindejaargeschenk (à 
rato tewerkstellingsbreuk) aan te bieden hetgeen bestaat uit een ecocheque ter waarde van 60 euro 
en een gemeentelijke cadeaubon van 40 euro
besluit
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 De raad gaat akkoord met de hierboven voorgestelde uitvoering van het sectoraal 

akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale sectoren
Artikel 2 Het personeel wordt op de hoogte gebracht van dit besluit
Artikel 3 Aan de personeelsdienst wordt gevraagd het nodige te doen inzake de verhoging van 

de maaltijdcheques en de uitgifte van de andere cheques met eindejaar
5. Aanvraag van informatie bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid voor de toekenning van een 

aanvullend voordeel in het kader van de COVID-19 subsidie ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

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 de Vlaamse Regering op 10 juli besliste om aan de  aan de gemeenten en OCMW’s 
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 een subsidie van 15 miljoen euro toe te 
kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Met die financiële 
aanmoediging wil de Vlaamse Regering:

- de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig 
inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;
- de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige 
lokale impuls versterken.

Overwegende dat Voeren voor deze subsidie over een trekkingsrecht van 6.802,61 euro beschikt
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2020 waarbij 
werd goedgekeurd dat het OCMW Voeren de aanvraag van deze subsidie in naam van het lokaal 
bestuur kan doen
Overwegende dat als kwetsbare doelgroep kan worden gekozen voor de gezinshoofden die 
rechthebbende zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, gezien de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming een indicatie geeft van de financiële kwetsbaarheid van het gezin
Overwegende dat het OCMW aan deze doelgroep een eenmalig aanvullend voordeel wenst toe te 
kennen in de vorm van de consumptiebonnen die worden beoogd door de subsidie van de Vlaamse 
overheid



Overwegende dat de Kruispuntbank Sociale Zekerheid beschikt over de informatie welke 
gezinshoofden in onze gemeente rechthebbenden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
zijn (toestandsdatum 1/1/2020)
Overwegende dat om deze gegevens te bekomen een aanvraag dient te worden gedaan bij de 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid door middel van het bezorgen van een raadsbesluit en een ingevuld 
toegangsaanvraagformulier
Overwegende dat de aanvraag voor de Vlaamse subsidie ter ondersteuning van het 
consumptiebudget tijdens de raadszitting van september zal worden voorgelegd
B E S L U  I T :
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 De OCMW Raad keurt goed om aan de referentiepersonen van de Voerense 

gezinnen die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (toestand 
1/1/2020) een eenmalig aanvullend voordeel in de vorm van consumptiebonnen, 
geregeld in het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2020, toe te kennen

Artikel 2 Het OCMW wenst een beroep te doen op de bufferdatabase van de Kruispuntbank 
Sociale Zekerheid voor de uitwisseling van deze gegevens

Artikel 3 Afschrift van dit besluit en het ingevuld toegangsaanvraagformulier worden 
overgemaakt aan de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, waarna deze een 
overeenkomst zal bezorgen 

6. Toevoeging actieplan REG07 Armoedebestrijding in meerjarenplan 2020-2025
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 de Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen en de VGC twee keer 15 
miljoen euro ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19 
pandemie
Overwegende dat de eerste 15 miljoen euro als algemene financiering wordt toegekend om lokale 
besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van 
de COVID-19 pandemie aan te gaan
Overwegende dat deze subsidie 6.444,58 euro bedraagt voor Voeren en reeds op de rekening van de 
gemeente werd gestort
Overwegende dat de tweede schijf van 15 miljoen euro bedoeld is ter ondersteuning van het 
consumptiebudget van kwetsbare doelgroepen via een systeem van waardebonnen en Voeren 
hiervoor een trekkingsrecht van 6.802,61 euro heeft
Overwegende dat deze laatste subsidie zowel door de gemeente als het OCMW kan worden 
aangevraagd
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 augustus 2020 heeft 
goedgekeurd om de besteding van de Vlaamse subsidies voor armoedebestrijding en ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen aan het OCMW over te laten
Overwegende dat de ontvangen subsidie van 6.444,58 euro, in navolging van deze beslissing, reeds 
werd doorgestort van de gemeente naar het OCMW
Overwegende dat over de besteding van beide subsidies gerapporteerd dient te worden via de digitale 
rapportering van de BBC-jaarrekening via acties met de codes ABB-ARM-COR en ABB-BON-COR
Overwegende dat wordt voorgesteld hiervoor volgende actieplan met bijbehorende acties bij te 
creëren in het meerjarenplan 2020-2025:

Actieplan REG07 Armoedebestrijding – Inspanningen doen om te vermijden dat men in 
armoede terecht komt

REG07.1 Organiseren van een laagdrempelige maandelijkse voedselbedeling
REG07.2 Financieel ondersteunen van kwetsbare gezinnen met inzet van de 
coronasubsidie voor armoedebestrijding - code ABB-ARM-COR
REG07.3 De koopkracht rechtstreeks verhogen van gezinnen in financiële 
moeilijkheden met inzet van de coronasubsidie voor consumptiebonnen – code ABB-
BON-COR

B E S L U  I T :



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 De raad keurt goed om een actieplan REG07 Armoedebestrijding – Inspanningen 

doen om te vermijden dat men in armoede terecht komt met volgende acties toe te 
voegen aan het meerjarenplan 2020-2025:
REG07.1 Organiseren van een laagdrempelige maandelijkse voedselbedeling
REG07.2 Financieel ondersteunen van kwetsbare gezinnen met inzet van de 
coronasubsidie voor armoedebestrijding - code ABB-ARM-COR
REG07.3 De koopkracht rechtstreeks verhogen van gezinnen in financiële 
moeilijkheden met inzet van de coronasubsidie voor consumptiebonnen – code ABB-
BON-COR

Artikel 2 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente

7. Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2019 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 het besluit van de OCMW-raad van 28 mei 2020 betreffende vaststelling van de jaarrekening 
2019
Overwegende de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 24 juni 2020 waarin wordt 
meegedeeld dat de gouverneur de jaarrekening 2019 van het OCMW Voeren 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 2019 van het OCMW Voeren
Geheime zitting

8. Kennisgeving Vast Bureau 
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Vast Bureau van 23 juni, 16 en 28 juli en 11 augustus 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  23 juni, 16 en 28 juli en 11 augustus 2020

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

Algemeen directeur wnd. De leden Voorzitter
Erika Brouwers Hilde Broers


		2020-08-28T08:54:50+0200
	Unknown


		2020-09-01T09:37:50+0200
	Unknown




