OCMW-Raad van donderdag 28 mei 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 met beperkt publiek
1. Kennisneming verordening inzake openbare vergadering met beperkt publiek
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 Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19
Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken zoals gewijzigd op 24 maart, 27 maart, 3
april, 17 april, 30 april, 8 mei en 15 mei 2020
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en inzonderheid op de artikelen 134 §1 en 135 §2 van die wet op
basis waarvan de burgemeester in onvoorziene omstandigheden, maatregelen kan uitvaardigen voor
de organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen. d.m.v. politieverordeningen onder
verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven
Gelet op het besluit van de burgemeester van 20 mei 2020 dat op de eerstvolgende gemeenteraad
bekrachtigd dient te worden
Overwegende de publicatie van het besluit op de gemeentelijke website
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn in kennis wordt gesteld van dit besluit van de
burgemeester van 20 mei 2020 inzake de organisatie van de raden
besluit
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het besluit van de burgemeester van 20 mei 2020 zoals
hieronder integraal opgenomen
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
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 latere wijzigingen
Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19
Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd op 24 maart, 27 maart, 3
april, 17 april, 30 april, 8 mei en 15 mei 2020
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en inzonderheid op de artikelen 134 §1 en 135 §2 van die wet op
basis waarvan de burgemeester in onvoorziene omstandigheden, maatregelen kan uitvaardigen voor
de organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen. d.m.v. politieverordeningen onder
verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven
Gelet op de huishoudelijke reglementen van de diverse bestuursorganen
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot Covid-19 waarin
verschillende mogelijkheden gegeven worden hoe men de raden kan organiseren
Gelet op het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 in verband met het digitaal vergaderen
achter gesloten deuren
Overwegende dat de maatregelen van social distance en hygiëne na onderzoek door de
preventieadviseurs toegepast kunnen worden bij een fysieke vergadering en dat de vergadering in
openbare zitting georganiseerd kan worden mits beperkt publiek
Overwegende dat er maximum 18 personen in de raadszaal aanwezig kunnen zijn, 12 personen in de
foyer en 4 personen op het balkon opdat de maatregelen van social distance gerespecteerd kunnen
worden
Aanwezig:

Overwegende dat er voorgesteld wordt om de vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn aldus terug fysiek te laten plaatsvinden
Overwegende dat de raden openbaar georganiseerd kunnen worden met aanwezigheid van beperkt
publiek ter bescherming van de openbare gezondheid
Overwegende dat de pers en bezoekers beperkt worden toegelaten, namelijk maximaal 4 personen
vanuit de pers, de arrondissementscommissaris en maximaal 4 geïnteresseerde burgers opdat de
social distancing maximaal kan worden toegepast
Overwegende dat de gemeentelijke website maximaal wordt ingezet om onze bevolking de
mogelijkheid te bieden om inzage te nemen in allerlei bestuursdocumenten en beslissingen
Overwegende dat de besluitenlijst van de raden evenals de notulen worden gepubliceerd op de
gemeentelijke website
besluit
Artikel 1De burgemeester besluit dat de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raad voor
maatschappelijk welzijn fysiek kunnen plaatsvinden met aanwezigheid van beperkt publiek:
aanwezigheid van pers (max. 4 personen), arrondissementscommissaris en geïnteresseerde burgers
(max. 4)
Artikel 2Aan geïnteresseerd publiek wordt gevraagd om zich vooraf in te schrijven via info@devoor.be
om de zitting fysiek te kunnen bijwonen. Voorrang wordt verleend aan diegenen die zich het eerst
inschrijven.
Artikel Het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 wordt opgeheven en vervangen door huidig
besluit
Artikel 4Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikel 286 van het decreet
lokaal bestuur en ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad
Joris Gaens
Burgemeester
20.05.2020 Voeren
2. Subsidies voor verenigingen voor senioren
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 14 oktober 2014 waarin een
reglement werd goedgekeurd inzake subsidies voor seniorenverenigingen voor de periode 2014-2019
Gelet op de volgende beleidsdoelstelling die opgenomen werd in het meerjarenplan 2020-2025:
Beleidsdoelstelling: Nemen van maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulpen dienstverlening stimuleren door de sociale dienst
Actieplan VER02: Aandacht schenken aan het toenemend aantal ouderen in de gemeente door de
sociale dienst
Actie VER02.2: Aandacht besteden aan de socioculturele participatie van ouderen

Overwegende het voorstel om het reglement te verlengen voor deze legislatuur
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 gaat akkoord met de verlenging van het reglement inzake subsidiëring van
seniorenverenigingen met sociale activiteiten voor de periode 2020-2025
Artikel 2
Het reglement als volgt goed te keuren:
Artikel 1 Binnen de perken van het bedrag dat jaarlijks voorzien is in het meerjarenplan worden
toelagen verleend op basis van dit reglement
Artikel 2 Dit reglement regelt de subsidiëring van verenigingen die sociale activiteiten organiseren ten
voordele van de specifieke doelgroep “senioren”. Met sociale activiteiten wordt het organiseren van
groepsgerichte activiteiten bedoeld ten voordele van de genoemde groepen.
Artikel 3 Om voor deze betoelaging in aanmerking te komen moet een vereniging:





Minimum 1 jaar bestaan
Minimum 10 leden ouder dan 60 jaar tellen
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten voor activiteiten en
leden
 Minimum 4 activiteiten / jaar organiseren
Artikel 4 Aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen als vereniging en uitsluitingsgronden:
a) Een toelage wordt enkel toegekend aan verenigingen waar op vrijwillige en niet- professionele
basis aan sociaal werk ten voordele van of met senioren gedaan wordt. De werking van die
vereniging is gericht op vorming en ontspanning van de senioren.
b) Openbare of private instellingen, gemeentelijke adviesraden, scholen en verenigingen van
(partij)politieke aard kunnen geen aanspraak maken op subsidies.
WERKINGSTOELAGEN SENIORENVERENIGINGEN:ACTIVITEITEN en UITSLUITING
Artikel 5
Activiteiten die in aanmerking komen:
 Ontspanningsvoormiddag, -namiddag, avond of andere dagactiviteit voor de doelgroep;
 Infodag of georganiseerd infomoment;
 Vormingsdag of georganiseerd vormingsmoment;
 Activiteiten ten voordele ven de kas van de vereniging (eetdag, grootoudersdag, …);
 Actie voor het goede doel door de vereniging of ism een andere vereniging;
 Activiteit met een koepelorganisatie/gewest;
 Karnaval;
 Concerten;
 Sportbeleving;
Wat telt NIET als betoelaagde activiteit?
 Voorbereidingen, vergaderingen van /voor een activiteit;
 Gewone vergaderingen ven de verenigingen;
 Alle
normale
organisatorische
vergaderingen
of
bijeenkomsten
(zoals
bv
bestuursvergaderingen, deelname aan een gemeentelijke of bovengemeentelijke
(advies)raden
 Catering;
Komen niet in aanmerking voor deze toelagen
 Adviesraden ingesteld door overheden.
Artikel 6 Bepaling van de subsidie
a) Voldoen aan alle andere voorwaarden uit dit reglement;
b) Voor elke aparte organisatie kan de vereniging een toelage ontvangen van 40 % van de gedane
kosten + 2,5 euro per deelnemer aan de activiteit;
c) Het maximale jaarbedrag per vereniging wordt vastgesteld op 750 euro.
Artikel 7
Om in aanmerking te komen voor toelagen dienen de verenigingen ieder jaar voor 1
maart van het jaar N+1 de volgende gegevens over te maken aan het OCMW-bestuur,
dienst financiën. Verenigingen die verzuimen deze gegevens tijdig over te maken, worden
geacht af te zien van deze toelage:
 Een document waarin ze de belangrijkste doelstellingen van de voornaamste jaaractiviteiten
opsommen;
 Bewijs van het aantal deelnemers aan de activiteit(en) door middel van een ondertekende
naamlijst van de deelnemers;
 Een verslag van de activiteit dat gestaafd moet worden met bewijsstukken die de aard ven de
activiteit duidelijk aantonen zoals bijvoorbeeld affiches, uitnodigingen, toegangskaarten,
clubbladen, rekeningen, …
 Kopie van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 8 Indien blijkt dat door een vereniging onjuiste gegevens werden verstrekt of de voorwaarden
van dit reglement niet werden nageleefd, zal het Vast Bureau de op grond van dit reglement
toegekende toelagen geheel of gedeeltelijk terugvorderen met terugwerkende kracht van één jaar.
Artikel 9 De controle op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik worden
uitgeoefend door het Vast Bureau of zijn afgevaardigde.
Artikel 10 Het Vast Bureau behandelt de verdeling van de toelagen uiterlijk in de maand mei van het
boekingsjaar (indien het meerjarenplan door de overheid werd goedgekeurd). De toelagen worden op
rekeningnummer van de begunstigden gestort uiterlijk 50 dagen na goedkeuring van de verdeling der
toelagen.

Artikel 11 Verenigingen die reeds betoelaagd worden via de gemeentelijke reglementering komen niet
in aanmerking voor de toelagen uit dit reglement. De gemeente en het OCMW overleggen over de toe
te kennen subsidies alvorens die geagendeerd worden.
Artikel 12 Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025
3. Goedkeuring Regierol Sociale Economie Zuid-Oost Limburg: oprichting interlokale vereniging
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 in het bijzonder artikel 392 tot en met 395
Gelet op het decreet van 17.02.2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het
vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, en
de latere wijzigingen (het zogenaamde ondersteuningsdecreet)
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26.10.2012 en de wijzigingsbesluiten van
26.02.2016 en 14.09.2018 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale
sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de
ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van
het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de latere wijzigingen
Gelet op het decreet dd. 23.03.2019 houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
Gelet op de subsidietoekenning dd. juli 2014 aan de regio Zuidoost-Limburg voor het opnemen van de
regierol sociale economie in de regio, en dit voor de periode 2014 tot en met 2019
Gelet op de open oproep 'Regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van de lokale sociale
economie voor de periode 2020-2025' van de Vlaamse Regering
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau dd. 10.12.2019 tot het indienen van een subsidieaanvraag
binnen de BBC van OCMW en gemeente Voeren voor de Vlaamse Beleidsprioriteit 'Regie Sociale
Economie', met Tongeren als beherend bestuur
Overwegende het meerjarenplan Voeren 2020-2025, in het bijzonder actieplan REG06 'regie sociale
economie'
Gelet op het Ministerieel besluit dd. 27.03.2020 tot toekenning van de subsidie aan OCMW Tongeren
voor het jaar 2020 voor de uitvoering van de regierol op het vlak van de sociale economie in de regio
Zuidoost-Limburg
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 OCMW-raad verleent goedkeuring aan de overeenkomst met statutaire draagkracht
houdende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol inzake sociale economie op het
grondgebied Bilzen, Riemst, Tongeren en Voeren.
Artikel 2 De OCMW-raad duidt voorzitter Hilde Broers als effectief lid, aan, voor het beheerscomité
van deze interlokale vereniging.
Artikel 3 Opdracht te geven om over te gaan tot de ondertekening van de overeenkomst
4. Oprichting interlokale vereniging 'lokale preventiewerking ZOLim'
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 77 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 beschikt de raad voor
maatschappelijk welzijn over volheid van bevoegdheid
Gelet op deel 3, Titel 3, hoofdstuk 2 betreffende de samenwerkingsverbanden zonder
rechtspersoonlijkheid, zijnde artikel 392 ev van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
waarin de interlokale vereniging (ILV) wordt opgericht binnen het kader van de bepalingen
FEITELIJKE CONTEXT
In april 2019 keurde de Vlaamse regering een besluit goed waardoor lokale besturen gebruik kunnen
maken van een structurele subsidie om hun werking rond preventieve gezondheid verder uit te
bouwen en te versterken.

Op vraag van de lokale besturen werkten LOGO Limburg en CAD Limburg een gezamenlijk voorstel
uit om tegemoet te komen aan de vraag tot samenwerking van de lokale besturen. Ze wilden het
voorstel doen om de regie, het werkgeverschap van extra personeel en het beheer van
werkingsmiddelen, allemaal verbonden aan deze subsidie, binnen hun organisaties op te nemen.
Maar doordat er niet genoeg gemeenten op het voorstel ingingen, gaat dit nu niet door.
Omdat we nog steeds de meerwaarde van het project inzien, is er besloten om een interlokale
vereniging op te richten samen met Tongeren, Bilzen, Riemst, Hoeselt en Voeren.
Een interlokale vereniging verwijst naar een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Eén gemeente is
aangeduid als beherende gemeente en neemt de administratie en verantwoordelijkheid op zich.
Stad Bilzen treedt binnen de interlokale vereniging op als beherende gemeente, conform artikel 394
van het decreet lokaal bestuur.
Het voorzitterschap wordt afwisselend waargenomen door de deelnemende gemeenten.
Het lokaal bestuur ontvangt jaarlijks een subsidie vanuit Vlaanderen. Deze bestaat uit een forfaitair
bedrag van 3000 euro per lokaal bestuur, vermeerderd met 0.08 euro per inwoner, waarbij inwoners
met een verhoogde tegemoetkoming dubbel worden meegerekend. Elke gemeente zorgt voor een
cofinanciering van hetzelfde bedrag.
MOTIVERING
Gezondheidsacties zijn in de meerjarenplanning van ‘20-‘25 opgenomen.
Vanuit de ELZ ZOLim wordt er gekozen om de middelen te bundelen in een samenwerking onder de
vorm van een interlokale vereniging zonder rechtspersoon.
Voor Voeren zou dit ook kaderen binnen het project ‘Gezonde Gemeente’.
Door de samenwerking aan te gaan, kunnen we de subsidie verkrijgen en de middelen bundelen
zodat er meer efficiënt ingezet kan worden op gezondheidspreventie.
Alle gemeenten binnen dit project willen inzetten op bevolkingsonderzoeken rond bv. kanker,
ondersteuning bij vaccinatie-acties, maar ook inzetten op beweging en dit toegepast op verschillende
doelgroepen, educatie rond voeding, ook willen we inzetten op psychische gezondheid bij jong en
oud, maar ook bij specifieke groepen zoals mantelzorgers.
Door bij elke actie gericht in te zetten op kwetsbare groepen, hopen we om gezondheidswinst op
bevolkingsniveau te realiseren en zo mensen niet alleen langer te laten leven maar ook hun
levenskwaliteit te behouden en te verhogen.
FINANCIËLE ASPECTEN
De berekeningen waarop LOGO Limburg zich baseert:
• Jaartal waarvoor de bedragen gelden: 2019
• Aantal inwoners op 01/01/2017 is 4.129
• Aantal inwoners met verhoogde tegemoetkoming op 01/01/2017 is 509
• Subsidie vanuit Vlaanderen is 3000 euro + (4.129 + 509) x 0.08 euro = 3.371,04 euro
• Cofinanciering door het lokaal bestuur zelf te betalen: 3.371,04 euro
Concreet houdt dit in:
Deze cofinanciering van 2.247 euro was alreeds voorzien om onttrokken te worden vanuit het budget
van gezondheid onder actie GEZ01.1 ‘Acties ondernemen in het kader van een gezonde gemeente’
De resterende 1.125 euro wordt voorzien bij de aanpassing van het meerjarenplan
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 OCMW-raad keurt de oprichting van de interlokale vereniging ‘lokale preventiewerking
ZOLim’ goed.
Artikel 2 De OCMW-raad keurt het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging ‘lokale
preventiewerking ZOLim’ goed.
Artikel 3 De OCMW-raad keurt de engagementsverklaring Lokale preventiewerking goed.
Artikel 4 De OCMW-raad keurt de co-financiering van dit project voor 3.372 euro goed.
5. Aanstellen afgevaardigde voor de Algemene vergadering Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg
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 28 november 2019 betreffende de
goedkeuring van de statuten en het beleidsplan van de eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg waar
Voeren in vertegenwoordigd is
Overwegende dat er een afgevaardigde dient aangeduid te worden voor de algemene vergaderingen
Overwegende dat de voorzitter, mevrouw Hilde Broers zich kandidaat stelt
BESLU IT:
Bij geheime stemming
Er bevinden zich 9 stembiljetten in de urne
Met 8 stemmen voor, 1 onthouding
Artikel 1
Hilde Broers wordt afgevaardigd vanuit het OCMW Voeren voor de algemene
vergaderingen van de ELZ Zuid-Oost Limburg
6. Vaststelling 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 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en het wijzigingsbesluit van 23
november 2012
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de OCMW’s en het wijzigingsbesluit van 26 november 2012
Overwegende dat de jaarrekening 2019 volgens de BBC-regelgeving is opgemaakt en bestaat uit een
beleidsnota, een financiële nota, een samenvatting van de algemene rekeningen en tevens de
toelichting bij de jaarrekening
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 jaarrekening 2019 van het OCMW Voeren wordt goedgekeurd met de volgende
resultaten
Resultaat op kasbasis
475.520 euro
Autofinancieringsmarge
179.704 euro
Balans per 31 december 2019
Activa
Vlottende activa
666.845 euro
Vaste activa
258.880 euro
Totaal activa
925.725 euro

Passiva
Schulden
697.366 euro
Nettoactief
228.359 euro
Totaal passiva
925.725 euro

De staat van kosten en opbrengsten per 31 december 2019
Kosten
607.866 euro
Opbrengsten
724.622 euro
Overschot van het boekjaar
116.755 euro
* Operationeel overschot
112.793 euro
* Financieel overschot
3.962 euro
Artikel 2
De jaarrekening wordt aan de toezichthoudende overheden overgemaakt
7. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 1: 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 KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Overwegende dat vanaf 1 januari 2020 de beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW één
geïntegreerd geheel vormen en volgende beleidsrapporten van toepassing zijn: het meerjarenplan, de
aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening
Overwegende dat het ontwerp van de eerste aanpassing van het meerjarenplan en de documentatie
veertien dagen voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
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:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Beschikbaar budgettair €
€
€
€
€
€
resultaat
2.575.098 2.528.938 3.191.977 3.814.120 4.618.345 5.490.820
Autofinancieringsmarge € 751.549 € 749.510 € 781.025 € 700.029 € 728.217 € 785.061
Overwegende dat de kredieten voor het OCMW Voeren voor 2020 na de aanpassing de volgende zijn
(schema M3):
Kredieten OCMW VOEREN
Uitgaven
Ontvangsten
Exploitatie
768.925
455.992
Investeringen
10.650
7.650
Financiering
0
-7.650
Leningen en Leasings
0
-7.650
Toegestane leningen en
0
0
betalingsuitstel
Overige financieringstransacties
0
0
BESLU IT:
Stemmen voor:
5 Guy Ernon, Hilde Broers, Rik Tomsin, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 4 Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Marie-Noëlle Kurvers
Onthoudingen:
0
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de eerste aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW vast
8. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 12.05.2020
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 12 mei 2020 met volgende agenda:
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025
 Aanpassing rechtspositieregeling gemeente en OCMW
Geheime zitting
9. 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 12 mei 2020
 het betaalbaar stellen van mandaten
 het behandelen van een reeks hulpaanvragen;
 het toestaan van een reeks verwarmingstoelagen;
 administratieve zaken

KENNISNEMING:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de beslissingen die genomen werden door
de Vaste Bureaus van 28 april en 12 mei 2020
Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
Algemeen directeur
De leden
Voorzitter
Maike Stieners
Hilde Broers
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