OCMW-Raad van donderdag 27 mei 2021
Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Rik Tomsin,
Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Kimberly Peeters: Algemeen directeur
Verontschuldigd: Nicolas Droeven: Raadslid verontschuldigd voor punt 1, 2
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. Recht op maatschappelijke integratie; tijdelijke werkervaring en tewerkstelling art 60§7 organieke
wet; samenwerkingsovereenkomst met sociaal economie-initiatief vzw Terre
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
Gezien de wet van 26 mei 2002 over het recht op maatschappelijke integratie.
Overwegende het systeem van Tijdelijke Werkervaring (TWE), waarbinnen het OCMW tewerkstelling
via art60§7 kan toepassen
Overwegende dat vanuit de POD maatschappelijke integratie een contingent voorzien is voor
tewerkstelling art60§7 in samenwerking met een sociaaleconomie-initiatief. Gezien het gaat om een
verhoogde subsidie waardoor de volledige tewerkstellingskost wordt vergoed
Overwegende het overleg met de vzw Terre uit Herstal om te kijken of het mogelijk is om één van
onze cliënten in het kader van art60§7 aan te werven en aan de vzw ter beschikking te stellen voor de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Overwegende dat vzw Terre hiermee akkoord gaat
Overwegende het voorstel om met vzw Terre een overeenkomst af te sluiten (model in bijlage)
BESLU IT:
Stemmen voor:
8 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Michaël Henen, Rik Tomsin, MarieNoëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen:
0
Artikel 1
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met het sociaal economie-initiatief vzw
Terre toegevoegd in bijlage goed
3. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 10.05.2021
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 10 mei 2021 met volgende agenda:
 Jaarrekening 2020
4. Vaststelling jaarrekening 2020: gedeelte OCMW Voeren
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Aanwezig:

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, specifiek artikels 260 en 261
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 laatste aanpassing van het meerjarenplan voor boekjaar 2020, vastgesteld op 26
november 2020
Gelet op de bespreking in het MAT en het overlegcomité gemeente-OCMW op 10 mei 2021
Overwegende dat de jaarrekening, de toelichting en de documentatie veertien dagen voor de
vergadering aan ieder lid van de raad ter beschikking werden gesteld
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
De raad stelt het gedeelte van de jaarrekening 2020 voor het OCMW Voeren vast met
volgende resultaten:
Gezamenlijk voor gemeente en OCMW:
Beschikbaar budgettair
4.627.143 euro
resultaat
Autofinancieringsmarge
1.094.939 euro
Kredietrealisatie:
Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Kredieten OCMW VOEREN
Exploitatie
705.448
490.293
Investeringen
7.303
6.271
Financiering
0
-867
Leningen en Leasings
Toegestane leningen en betalingsuitstel
Overige financieringstransacties

0
0
0

5. Uitleenreglement spelboxen Huis van het Kind
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 2020 budget voorzien werd door Kind en Gezin voor alle Huizen van het Kind
in Vlaanderen;
Overwegende dat het voor Voeren ging over € 391,46 budget toegekend aan de antenne2 van Huis
van het Kind (Tongeren-Riemst-Voeren);
Overwegende dat er in de stuurgroep een beslissing viel over de gezamenlijke besteding van dit
budget, nl. de aankoop van rugzakjes + de aankoop van spelboxen;
Overwegende de vraag om het uitlenen van deze speldozen te laten verlopen via de bibliotheek;
Overwegende dat het huren van deze dozen gratis gaat zijn voor de inwoners van onze gemeente;
Overwegende de noodzaak hieromtrent een reglement te maken ,
Overwegende er ook een huurovereenkomst zal gebruikt worden;
Overwegende alle documenten in bijlage;
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
Het reglement inzake de uitlening van spelboxen Huis van het Kind wordt
goedgekeurd.
Artikel 2

0
0
-867

6. Reglement voedselbedeling vanaf 1 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 het besluit van 19 december 2019 betreffende de reglementering rond de bedeling van
voedselpakketten
Overwegende dat het OCMW bij Depot Margo onderhouds- en verzorgingsproducten kan aankopen
tegen verlaagde prijzen
Overwegende dat er ingevolge het besluit van het Vast Bureau van 22 september 2020 een bestelling
werd geplaatst bij Depot Margo
Overwegende dat er een enquête werd gedaan bij de gebruikers van de voedselbedeling om te peilen
naar hun interesse in deze producten en de reacties positief waren
Overwegende het voorstel om het reglement voedselbedeling uit te breiden met een gedeelte over de
afname van onderhoud- en verzorgingsproducten door cliënten
Overwegende het aangepaste reglement in bijlage
Overwegende dat er wordt voorgesteld per gezinslid een startbedrag van 5 euro te voorzien waarmee
men een eerste aankoop kan doen
Overwegende dat dit kan worden gefinancierd met de Vlaamse coronasubsidie rond
armoedebestrijding (€ 6.444,58, nog € 5.971,18 beschikbaar)
Overwegende dat er momenteel 45 personen gebruik maken van de voedselbedeling
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

De raad keurt het aangepaste reglement voedselbedeling met ingang vanaf 1 juni
2021 goed (reglement in bijlage)
Digitale Geheime zitting
7. 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 april en 11 mei 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 april en 11 mei 2021.
Aldus gedaan en staande de digitale zitting goedgekeurd
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