Aanwezig:

OCMW-Raad van dinsdag 26 februari 2019
Anne-Sophie Roijen, Bernard Liégeois, Guy Ernon, Hilde Broers, Kurvers MarieNoëlle, Michaël Henen, Rik Tomsin, Nicolas Droeven: Raadsleden
Joris Gaens: Voorzitter
Maike Stieners: Algemeen directeur

Openbare zitting
1. Samenstelling overlegcomité gemeente-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 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het decreet van 21 december 2018 houdende wijziging van het decreet van 22 december
2017
Gelet op artikel 538/1 van bovengenoemd decreet § 1. In de gemeente Voeren en in de gemeenten,
vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18
juli 1966, wordt een overlegcomité opgericht dat is samengesteld uit een delegatie van de raad voor
maatschappelijk welzijn en een delegatie van de gemeenteraad. Die delegaties omvatten in elk geval
de burgemeester of de schepen die de burgemeester heeft aangewezen, en de voorzitter van de raad
voor maatschappelijk welzijn. Het overlegcomité wordt opgericht door een beslissing van de raad voor
maatschappelijk welzijn en van de gemeenteraad. (…)
BESLU IT:
Stemmen voor:
5 Anne-Sophie Roijen, Guy Ernon, Hilde Broers, Joris Gaens, Rik Tomsin
Stemmen tegen: 4 Bernard Liégeois, Kurvers Marie-Noëlle, Michaël Henen, Nicolas Droeven
Onthoudingen:
0
Artikel 1
Het overlegcomité tussen gemeente en OCMW bestaat uit volgende personen:
- Burgemeester
- Voorzitter OCMW
- Lid Vast bureau Hilde Broers
- Algemeen directeur
- Financieel directeur
2. Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement
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 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat het arbeidsreglement op een aantal punten geactualiseerd dient te worden, met
name:
• de bepalingen omtrent het psychosociaal welzijn zijn in regel gebracht met de gewijzigde
regelgeving
• contactgegevens van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk zijn
aangepast
• contactgegevens van de inspectiediensten werden geactualiseerd
• (goedgekeurde) bijlagen bij het arbeidsreglement werden integraal ingevoegd
• Andere kleine administratieve aanpassingen
BESLU IT:
Stemmen voor:
9 Anne-Sophie Roijen, Bernard Liégeois, Guy Ernon, Hilde Broers, Joris Gaens,
Kurvers Marie-Noëlle, Michaël Henen, Rik Tomsin, Nicolas Droeven
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen:
0
Artikel 1
De raad keurt het arbeidsreglement zoals toegevoegd in bijlage goed
Artikel 2
Het personeel wordt op de hoogte gebracht van de wijzigingen en het reglement zal
gepubliceerd worden
3. Mededelingen
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
De Voorzitter geeft kennis van volgende mededelingen:

•

Brief van het ABB van 5 februari 2019 inzake de benoeming van Joris Gaens tot voorzitter
van het OCMW
• Omzendbrief van de Vlaamse Regering betreffende de verplichte toepassing van de
wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten
• Brief van Fluvius van 7 februari 2019 betreffende de integratie van Infrax en Eandis
Geheime zitting
4. Kennisgeving Vast Bureau
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op art 31 van het OCMW-decreet;
Gelet op het Vast Bureau van 29 januari en 12 februari 2019 betreffende:
• het betaalbaar stellen van mandaten
• het behandelen van een reeks hulpaanvragen;
• het toestaan van een reeks toelagen ;
• administratieve besluiten
KENNISNEMING:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de beslissingen die genomen werden door
de Vaste Bureaus van 29 januari en 12 februari 2019
Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
Algemeen directeur
De leden
Voorzitter

Maike Stieners

Joris Gaens

