
OCMW-Raad van donderdag 26 januari 2023
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Rik Tomsin, Marie-

Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Maryline Muytjens (vanaf punt 2): Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Afwezig: Michaël Henen: raadslid, afwezig voor MD en punt 1
Verontschuldigd:

Openbare zitting

MD Mededeling: Ontslag Rik Tomsin uit de fractie Voerbelangen
De raad neemt kennis van de mededeling van dhr. Rik Tomsin om uit de fractie 
Voerbelangen te stappen en als onafhankelijk raadslid verder te zetelen.
1. Kennisneming ontslag OCMW-raadslid Michaël Henen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale 
verkiezingen 
Gelet op artikel 6§7 het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Overwegende dat de heer Michaël Henen zijn ontslag heeft ingediend als raadslid op 
09/01/2023
besluit
Artikel 1 De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Michaël Henen als 

raadslid, ingediend bij de voorzitter op 09/01/23
2. Onderzoek geloofsbrieven en aanstelling raadslid 
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 de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
Gelet op artikelen 13 en 14 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt: 
Artikel 13
Het raadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de raad. 
Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de raad de kennisgeving ontvangt.
Als het raadslid zelf voorzitter van de raad is, deelt hij zijn ontslag schriftelijk mee aan de 
persoon die hem vervangt met toepassing van artikel 7, § 5, tweede lid. Het ontslag is 
definitief zodra zijn vervanger de kennisgeving ontvangt.
Het lid van de raad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve 
als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
Artikel 14
Het raadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt 
verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden 
is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 
van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
De geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3. De vervanger legt de 
eed af in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de raad.
Het raadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van 
verhindering duurt. De raad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering.
Overwegende dat de resultaten van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Overwegende het ontslag van de heer Michaël Henen als raadslid 
Overwegende dat mevr. Maryline Muytjens als eerste opvolger werd verkozen 



Overwegende dat de geloofsbrieven van betrokkene tijdig werden ingediend, en dat deze ter 
inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter zake
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat betrokkene voldoet aan 
de verkiesbaarheidsvoorwaarden en de verkozene wordt uitgenodigd om de eed af te leggen 
besluit
Artikel 1 De verkozene Maryline Muytjens legt de volgende vastgestelde eedformule af 

in handen van de voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 
trouw na te komen”.
De voorgeschreven eedformule moet uitgesproken worden zonder 
toevoegingen of weglatingen, en zonder daarbij enig voorbehoud te maken. 
De eedaflegging is een bestuurshandeling en mag dus enkel in het 
Nederlands verricht worden (artikel 4 Grondwet).
De voorzitter weigert elk raadslid dat niet aan deze verplichtingen wil voldoen.
Indien de eedformule niet nageleefd wordt volgens de wettelijk bepaalde 
regels wordt de eed als onwettig en niet bestaand beschouwd.

Artikel 2 Er wordt akte genomen van de individuele eedaflegging waardoor zij tot 
raadslid van het OCMW Voeren wordt aangesteld

Artikel 3 De Vlaamse Regering wordt op de hoogte gebracht van deze eedaflegging
Artikel 4 Het besluit wordt eveneens aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 

overgemaakt
3. Vaststelling rangorde OCMW-raadsleden
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale 
verkiezingen 
Gelet op artikels 6§7 en 531§7 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat de resultaten van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard
Overwegende dat de rangorde bepaald wordt door anciënniteit. Het raadslid met de hoogste 
anciënniteit neemt de hoogste rang in. Bij gelijke anciënniteit neemt het lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn dat bij de laatste volledige vernieuwing van de raad voor 
maatschappelijk welzijn het hoogst aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in. 
Bij gelijk aantal naamstemmen neemt het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn de 
meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in. De opvolgers die na de 
installatievergadering als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn worden geïnstalleerd, 
nemen de rang in volgorde van hun eedaflegging in.
besluit
Artikel 1 De rangorde wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 531§7 van het 

decreet lokaal bestuur:
Nr. Naam en voornaam Dienstanciënniteit Behaalde 

naamstemmen
1 ERNON Guy 28 431

2 BROERS Hilde 22 506

3 LIEGEOIS Bernard 22 471

4 DROEVEN Nico 22 385

5 TOMSIN Rik 10 329

6 KURVERS Marie-Noëlle 4 398

7 ROIJEN Anne-Sophie 4 290



8 BUIJSEN-BALLIEN Lizzy 3 264

9 MUYTJENS Maryline 0 282

Stemming
Stemmen voor: 9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, 
Lizzy Buijsen-Baillien, Maryline Muytjens

Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0
4. 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
B E S L U I T :
Artikel 1 Er werden geen vragen gesteld.
5. Kennisneming goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van 24 november 

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 van 24 november 2022 waarbij voor het gedeelte van 
het OCMW een zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd
Gelet op het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 6 december 2022 van deze 
aanpassing van het meerjarenplan (in bijlage)
B E S L U  I T :
Artikel 1 De Raad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 6 

december 2022 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 
van 24 november 2022

6. Lijst nominatieve subsidies 2023
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
Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn keurt voor 2023 volgende lijst van 

nominatieve subsidies goed. Deze mogen worden uitbetaald in de loop van 
2023.

Jaar AR Omschrijving BI Actieplan Actie Budget 2023
2023 6150003 Lidmaatschap Huurderssyndicaat Limburg 01190   50,00 €
2023 6490110 Werkingsbijdrage SVK Houtvast 09300   4.444,00 €
2023 6490111 Werkingsbijdrage CKG Molenberg 09440 KIN01 KIN01.1 4.882,00 €
2023 6490112 Werkingsbijdrage Logo Limburg 09850 3.577,00 €
2023 6490399 Bijdrage Voedselbank Limburg 09000 REG07 REG07.1 150,00 €

Stemming
Stemmen voor: 9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, 
Lizzy Buijsen-Baillien, Maryline Muytjens

Stemmen 
tegen:

0

Onthoudingen: 0
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 22 november 2022, 6 december 2022,19 december 2022 en 
10 januari 2023 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 22 november 2022, 6 december 2022,19 december 
2022 en 10 januari 2023.

Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:

Algemeen directeur De leden Voorzitter
Kimberly Peeters Hilde Broers


		2023-01-31T16:13:57+0100


		2023-01-31T09:23:08+0100




