Aanwezig:

OCMW-Raad van donderdag 28 april 2022
Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michael Henen, MarieNoëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

Rik Tomsin: Raadslid
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. Kennisneming jaarverslag Wijkwerken
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 gemeentebesturen en OCMW’s van Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren
sedert 1 januari 2018 de interlokale vereniging ‘Wijk-Werken Zuidoost-Limburg’ vormen
Overwegende dat Tongeren geen deel uitmaakte van de vorige samenwerking tussen deze
verschillende gemeenten van onze eerstelijnszone
Overwegende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol wijk-werken op het
grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren van 1 april 2022 tot 31 december
2024
Overwegende dat er met ingang van 24/10/2019 een addendum geïmplementeerd werd aan
de reeds bestaande statutaire overeenkomst, dat stelt o.a. dat er vanaf het werkingsjaar
2020 voorzien dient te worden in de opmaak van een jaarverslag
Overwegende dat dit jaarverslag een inhoudelijke en financiële rapportering van het
werkingsjaar 2021 vormt
Gelet op de jaarrapportering van Wijk-werken Zuidoost-Limburg van het werkingsjaar 2021
als bijlage
BESLU IT:
Artikel 1
De raad neemt kennis van de jaarrapportering van Wijk-werken ZuidoostLimburg van het werkingsjaar 2021.
3. Subsidie seniorenverenigingen werkingsjaar 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 de aanpassing van het reglement inzake subsidiëring van seniorenverenigingen
met sociale activiteiten dat door de OCMW-raad in zitting van 23 december 2021 werd
goedgekeurd voor de periode 2021-2025
Overwegende dat door corona in 2021 veel activiteiten van de seniorenverenigingen niet zijn
kunnen doorgaan

Overwegende het voorstel om voor werkingsjaar 2021 minimaal dezelfde subsidie als voor
werkingsjaar 2020 (d.i. 750 euro) toe te kennen aan de nog actieve seniorenverenigingen,
als teken van een blijvende ondersteuning naar deze verenigingen toe
Overwegende dat verenigingen die volgens het nieuwe reglement d.d. 23 december 2021
aanspraak kunnen maken op een hogere subsidie vanzelfsprekend meer kunnen ontvangen
BESLU IT:
Stemmen voor: 8 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven,
Michael Henen, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy BuijsenBaillien
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0
Artikel 1
De OCMW-raad gaat akkoord om voor werkingsjaar 2021 aan de nog actieve
seniorenverenigingen minimaal hetzelfde subsidiebedrag als voor
werkingsjaar 2020 (d.i. 750 euro) toe te kennen
Artikel 2
Een hoger subsidiebedrag kan worden toegekend indien voldaan is aan de
voorwaarden uit het reglement d.d. 23 december 2021 dienaangaande
Artikel 3
De verdere afhandeling gebeurt zoals voorgaande jaren door het Vast Bureau
4. Tussenkomst verblijfskosten woonzorgcentrum - 2022
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 raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013 zoals
aangepast bij besluit van 28 januari 2014 betreffende het reglement voor de tussenkomst
van het OCMW in de verblijfskosten van een rusthuis
Overwegende dat dat reglement afliep op 31 december 2019
Overwegende dat de Vlaamse Regering een regeling zou uitwerken inzake een tussenkomst
in de facturen van het woonzorgcentrum
Overwegende dat in afwachting van de uitwerking van het Regeerakkoord van de Vlaamse
regering hieromtrent het reglement in zitting van de Raad van 19 december 2019 en 17
december 2020 telkens met één jaar verlengd werd
Overwegende dat volgens het beleidsplan ouderenzorg van Vlaams minister Beke uiterlijk
vanaf 1 januari 2024 bewoners van woonzorgcentra met een laag inkomen meer zorgbudget
zullen ontvangen
Overwegende dat om die reden wordt voorgesteld het reglement nogmaals met een jaar te
verlengen, tot 31.12.2022
BESLU IT:
Stemmen voor: 8 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven,
Michael Henen, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy BuijsenBaillien
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0
Artikel 1
De Raad keurt de verlenging van het reglement inzake tussenkomst van het
OCMW in de verblijfskosten van een rusthuis (nu: woonzorgcentrum) zoals
goedgekeurd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17
december 2013 en aangepast bij besluit van 28 januari 2014 goed tot en met
31.12.2022
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 14 april en 26 april 2022 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 14 april en 26 april 2022.
Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
Algemeen directeur
De leden
Voorzitter
Kimberly Peeters
Hilde Broers

