Aanwezig:

OCMW-Raad van donderdag 22 september 2022
Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michael Henen, Rik Tomsin,
Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:
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. Samenwerkingsovereenkomst lokale besturen en VDAB
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 Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 waarin men de volgende jaren minstens 120.000
Vlamingen extra aan een job wil helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% tegen 2030 is het doel. In
dat Vlaams Regeerakkoord wordt een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen
naar voor geschoven als één van de hefbomen in het bereiken van die ambitie.
Gelet op de opdracht van VDAB die door het Vlaams Regeerakkoord wordt uitgebreid tot de
werkzaamheids- en loopbaanregisseur van het volledige activeringsbeleid in Vlaanderen
Gelet op de opdracht van de lokale besturen die erin bestaat om hun beleid in te zetten op een
duurzame tewerkstelling van zoveel mogelijk burgers, met betrokkenheid van lokale partners en
beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, jeugd, lokale economie, sociale economie,…)
Gelet op deze samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen van Bilzen, Hoeselt, Riemst en
Voeren en VDAB Limburg, die een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie beoogt binnen de periode
2022-2025 (duur legislatuur, plus één jaar met uiterste einddatum 31 december 2025)
Gelet op het lokaal bestuur van Voeren dat zich engageert om te onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om als regisseur werkplekken binnen wijkwerken en sociale economie te prospecteren, ten
einde doelgroepen die veraf staan van de arbeidsmarkt kansen te bieden om competenties en
attitudes te verwerven die noodzakelijk zijn op de arbeidsmarkt.
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst in bijlage
Gelet op de stuurgroep die opgericht wordt voor de periodieke opvolging van de omschreven ambities
binnen deze samenwerkingsovereenkomst. Deze stuurgroep zal minstens 4 keer per jaar
samenkomen. Namens Gemeente Voeren en OCMW Voeren zal de heer Thomas Beusen,
afdelingshoofd Welzijn & Beleidsondersteuning, zetelen in deze stuurgroep met mevrouw Ann
Cooreman, maatschappelijk werkster OCMW Voeren, als back-up.
besluit
Artikel 1
De raad neemt kennis van het voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen de
VDAB en de lokale besturen van Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren (2022-2025).
Artikel 2
De raad keurt de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst met VDAB goed (20222025)
Artikel 3
De samenwerkingsovereenkomst wordt na ondertekening bezorgd aan VDAB
Stemming
Stemmen voor:
9
Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven,
Michael Henen, Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen,
Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen:

0

3. Kennisneming goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van 25 augustus 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 besluit van de OCMW raad van25 augustus 2022 waarbij voor het gedeelte van het OCMW
een vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd
Gelet op het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 2 september 2022 van deze aanpassing van
het meerjarenplan (in bijlage)
BESLU IT:
Artikel 1
De Raad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 2
september 2022 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van 25
augustus 2022
4. Opvolgingsrapportering 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 en meer bepaald artikel 263 in verband
met de opvolgingsrapportering
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende BBC van 30 maart 2018
Overwegende dat artikel 29 van dit besluit de minimale elementen van de opvolgingsrapportering
bepaalt, zijnde:
- een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan
- een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het
lopende jaar
- in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak
van het meerjarenplan of de aanpassing ervan
- in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s
Gelet op het rapport ‘Opvolgingsrapportering 2022’ in bijlage
BESLU IT:
Artikel 1
De OCMW raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 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 23 augustus 2022 en 13 september 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 23 augustus 2022 en 13 september 2022.
Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd
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