OCMW-Raad van donderdag 27 februari 2020
Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Rik Tomsin,
Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Maike Stieners: Algemeen directeur
Openbare zitting
1. Kennisneming van de goedkeuring van het besluit over de definitieve vaststelling van het
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
Gelet op besluiten van de Raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 28 november
2019 over het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Voeren
Overwegende dat de toezichthoudende overheid op 5 december 2019 op de hoogte gebracht werd
van de publicatie op de website en op deze datum ook de digitale rapportering ontving
Overwegende dat we via het digitaal loket in kennis werden gesteld van het besluit van de gouverneur
van 17 januari 2020 waarbij het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2019 over de
definitieve vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 wordt goedgekeurd
BESLU IT:
Artikel 1
De Raad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 17 januari
2020 over het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2019 betreffende de
definitieve vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025
2. Lijst nominatieve subsidies 2020
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 specifiek artikel 78, 17° op grond
waarvan de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is het voor het vaststellen van
subsidiereglementen en nominatieve subsidies
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen
Overwegende dat er in het meerjarenplan 2020-2025 subsidies voorzien zijn waarvoor geen
reglement voorhanden is
Overwegende dat in het oude BVR BBC (dd. 25 juni 2010) de lijst met nominatief toegekende
subsidies integraal deel uit maakte van de beleidsnota van het budget en aldus via het budget werd
goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn
Overwegende dat deze lijst in het nieuwe BVR BBC (dd. 30 maart 2018) niet meer is opgenomen als
onderdeel van het meerjarenplan en de raad voor maatschappelijk welzijn ingevolge artikel 78, 17°
van het Decreet Lokaal Bestuur de bevoegdheid heeft de nominatieve subsidies toe te kennen
besluit
Stemmen voor:
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 keurt voor 2020 volgende lijst van nominatieve
subsidies goed. Deze mogen worden uitbetaald in de loop van 2020.
Aanwezig:
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2020
2020
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Entiteit
OC : OCMW VOEREN
OC : OCMW VOEREN
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AR
6150003
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Omschr. AR
Lidmaatschap Huurderssyndicaat
Werkingsbijdrage SVK Houtvast
Werkingsbijdrage CKG Molenberg
Werkingsbijdrage Logo Limburg
Lidmaatschap Rimo Limburg

3. Goedkeuring aanpassing organogram gemeente-OCMW
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de
bestuurshandelingen

BItem
01190
09300
09440
09850
09000

uitdrukkelijke

Actieplan

KIN01
GEZ01
REG02

Actie

Init.Budg.
50,00 €
4.250,00 €
KIN01.1
4.000,00 €
GEZ01.1
2.247,00 €
REG02.3
630,00 €

motiveringsplicht

van

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 30 augustus 2018 en het besluit van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 25 september 2018 waarin het gezamenlijke organogram werd
goedgekeurd
Overwegende dat zich een aantal aanpassingen opdringen in het personeelskader rekening houdend
met toekomstige pensioneringen, verdere integratie tussen gemeente en OCMW en de aanpak van
enkele knelpunten
Overwegende de toelichtende nota in bijlage
Overwegende het positief advies van het managementteam van 7 januari en 13 februari 2020
Overwegende dat dit besproken werd in het bijzonder overlegcomité met de vakbonden op 18 februari
2020
Overwegende dat dit financiële gevolgen heeft en een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025
dan ook noodzakelijk is
besluit
Stemmen voor:
8 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen,
Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 1 Rik Tomsin
Onthoudingen:
0
Artikel 1

De raad neemt kennis van de aanpassing van het organogram en van de toelichtende
nota en keurt dit goed

Artikel 2

De nodige financiële middelen worden voorzien bij een eerstvolgende aanpassing van
het meerjarenplan 2020-2025
Geheime zitting
4. 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 januari en 11 februari 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 28 januari en 11 februari 2020.
Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd
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