OCMW-Raad van donderdag 19 december 2019
Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen,
Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen: Raadsleden
Joris Gaens: Voorzitter
Maike Stieners: Algemeen directeur
Openbare zitting
1. Kennisneming ontslag OCMW-voorzitter Joris Gaens per 01.01.2020
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
Overwegende dat de heer Joris Gaens schriftelijk zijn ontslag heeft ingediend per 01.01.2020 bij de
voorzitter wnd. Hilde Broers op 24.11.2019
BESLU IT:
Artikel 1
De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Joris Gaens, voorzitter van het
OCMW, per 1 januari 2020
2. Bevestiging voordracht voorzitter OCMW-raad
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet op artikel 532 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Gelet op artikel 25bis van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet op het ontslag van de heer burgemeester vanaf 1 januari 2020 zoals meegedeeld door de
voorzitter van de gemeenteraad tijdens de zitting van 28 november 2019
Gelet op het feit dat de heer Joris Gaens, huidige voorzitter van het OCMW, werd voorgedragen als
opvolger van de burgemeester
Overwegende dat de heer Joris Gaens zijn ontslag als voorzitter en raadslid van het OCMW heeft
ingediend bij de waarnemend voorzitter van het OCMW, mevrouw Hilde Broers en bij de heer
gouverneur
Overwegende dat mevrouw Hilde Broers, rechtstreeks verkozen als raadslid, door de meerderheid
wordt voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van Voeren per
1 januari 2020
Overwegende dat er wordt overgegaan tot een geheime stemronde
BESLU IT:
Na geheime stemming
Er bevinden zich 9 stembiljetten in de urne
Met 6 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 stem ongeldig, 1 onthouding
Artikel 1 De voordracht van mevrouw Hilde Broers als kandidaat-voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn per 1 januari 2020 wordt bevestigd
Artikel 2 Kopie van dit besluit wordt verstuurd naar dhr. Gouverneur
3. Addendum overeenkomst project 'Wijk-werken'
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 40 van het decreet lokaal bestuur beschikt de raad over volheid van bevoegdheid
Gelet op artikel 393 van het decreet lokaal bestuur bepaalt het opstellen van een overeenkomst met
statutaire draagkracht
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 november 2017 en van het Vast bureau van 12
december 2017 waarin besloten werd tot goedkeuring van de overeenkomst d.d. 01.01.2018 met als
voorwerp overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van de interlokale vereniging
voor de regierol wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren
Overwegende het overleg van het beheerscomité ‘Wijkwerken’ dat plaatsvond op dd. 24/10/2019 en
waarin het addendum bijgevoegd aan de overeenkomst dd. 01/01/2018 goedgekeurd werd. Volgende
aanpassingen werden voorgesteld:
- De aanwerving van een wijk-werkbemiddelaar die ter beschikking wordt gesteld vanuit de
interlokale vereniging Zuidoost Limburg. Voor de invulling van deze functie wordt er verwezen
Aanwezig:

naar het besluit aangaande de werving van een wijk-werkbemiddelaar.
De middelen en financiering van het project waarbij het volledig positief saldo terug toegekend
worden aan de deelnemende lokale besturen aan de hand van een verdeelsleutel op basis
van het aantal inwoners per deelnemende lokaal bestuur. Dit totale bedrag bestaat uit de
opbrengsten van de wijkwerkcheques en de inschrijfrechten van de gebruikers. In geval van
een negatief saldo wordt er gevraagd aan de deelnemende lokale besturen een financiële
bijdrage te leveren in het boekjaar volgend op het afgelopen werkjaar, dit met oog op
financiële zelfredzaamheid van het samenwerkingsverband.
- Informatieverstrekking aan de deelnemende lokale besturen en jaarlijkse evaluatie door de
lokale besturen aan de hand van een jaarverslag.
BESLU IT:
Stemmen voor:
9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen,
Rik Tomsin, Joris Gaens, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen:
0
Artikel 1
De raad keurt navolgend addendum goed aangaande de wijziging van de
overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol
wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren dd. 01/01/2018
Artikel 2
Het addendum toe te voegen aan de overeenkomst van 01/01/2018. Het addendum
bepaalt het volgende:
“Artikel 5 van de overeenkomst: Financiering van de overeenkomst
5.1. De deelnemende lokale besturen hebben een beslissing genomen omtrent een
startkapitaal. Als startkapitaal wordt er een totaalbedrag van 0,25 eurocent per
inwoner per gemeente voorzien. Het aantal inwoners ingeschreven in de
bevolkingsregister op dd. 01/01/2018.
Het startkapitaal wordt gedeeltelijk aangewend in het kader van huisvestingskosten.
5.2. Er is een besluit opgesteld waarin de deelnemende lokale besturen een afwijking
hanteren op de minimumprijs van de wijk-werkcheque. De prijs van de wijkwerkcheque bedraagt 7,45 euro. Een deel van de opbrengst van de wijk-werkcheque
wordt toegekend aan de lokale besturen. Er kan per lokaal bestuur en dus per
organisator wijk-werken slechts 1 prijs gehanteerd worden. De deelnemende
overheden krijgen de opportuniteit om jaarlijks een afwijking aan te vragen op de
vooropgestelde wijkwerkcheque. Het nieuwe bedrag binnen de vooropgestelde vork
(5,95€ , 6,45€, 6,95€ en 7,45€) treedt in, de eerste dag van het jaar volgend op de
aanvraag tot bepaling van afwijking.
Het totale bedrag van de opbrengst zal aan de beherende gemeente (stad Bilzen)
toekomen. Dit kan aangewend worden als werkingskost voor de overige
personeelskosten en/of verplaatsingskosten, indien dit nodig geacht wordt.
Wordt vervangen als volgt:
5.1. De deelnemende lokale besturen hebben een beslissing genomen omtrent een
startkapitaal. Als startkapitaal wordt er een totaalbedrag van 0,25 eurocent per
inwoner per gemeente voorzien. Het aantal inwoners ingeschreven in de
bevolkingsregister op dd. 01/01/2018.
Het startkapitaal wordt gedeeltelijk aangewend in het kader van huisvestingskosten.
5.2. Er is een besluit opgesteld waarin de deelnemende lokale besturen een afwijking
hanteren op de minimumprijs van de wijk-werkcheque. De prijs van de wijkwerkcheque bedraagt 7,45 euro. Een deel van de opbrengst van de wijk-werkcheque
wordt toegekend aan de lokale besturen. Er kan per lokaal bestuur en dus per
organisator wijk-werken slechts 1 prijs gehanteerd worden. De deelnemende
overheden krijgen de opportuniteit om jaarlijks een afwijking aan te vragen op de
vooropgestelde wijk-werkcheque. Het nieuwe bedrag binnen de vooropgestelde vork
(5,95€ , 6,45€, 6,95€ en 7,45€) treedt in, de eerste dag van het jaar volgend op de
aanvraag tot bepaling van afwijking.
5.3. De rekeningen van de interlokale verenging wordt jaarlijks ter goedkeuring
voorgelegd aan de raden van de deelnemende lokale besturen, samen met het
jaarverslag.
5.4. De interlokale vereniging draagt er zorg voor dat de rekening en de bijhorende
verantwoordingsstukken aan de deelnemende lokale besturen worden overgemaakt,
uiterlijke binnen zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar.
-

5.5. De jaarrekening is goedgekeurd indien een gewone meerderheid van de raden
van de deelnemende lokale besturen deze goedkeurt. Indien het lokaal bestuur niet
reageert binnen de 60 kalenderdagen na voorlegging, wordt de jaarrekening als
goedgekeurd beschouwd.
5.6. In geval van een positief resultaat (winst), zal het volledig positief saldo terug
toegekend worden aan de deelnemende lokale besturen aan de hand van een
verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners per deelnemende lokale bestuur
(“werkelijke bevolking per gemeente op 1 januari 20XX” gepubliceerd door FOD
Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie).
5.6.1. Onder positief saldo wordt het volgende verstaan: het totale bedrag dat
voortvloeit uit de opbrengsten van de wijkwerkcheques en de inschrijfrechten van de
gebruikers, dit in vermindering gebracht met de loonkost van 0,75 VTE én (eventuele)
werkingsmiddelen.
5.6.2. Met het toegekende saldo aan de deelnemende lokale besturen wordt er aan de
lokale besturen een engagement gevraagd om met deze middelen te investeren in
initiatieven met sociale doelstellingen.
5.7. In geval van een negatief resultaat (verlies), zullen de deelnemende lokale
besturen een financiële bijdrage leveren in het boekjaar volgend op het afgelopen
werkjaar, dit met het oog op de financiële zelfredzaamheid van het
samenwerkingsverband.
Deze financiële bijdrage zal per deelnemende lokaal bestuur berekend worden aan de
hand van de verdeelsleutel zoals bepaald in artikel 5.6 in deze
samenwerkingsovereenkomst.
Bij de overeenkomst wordt onderstaande artikelen toegevoegd:
Artikel 6 – Personeel
6.1. Personeelsleden van de beherende gemeente kunnen worden ter beschikking
gesteld aan de interlokale vereniging ten behoeve van het behalen van de
doelstellingen van het samenwerkingsverband.
6.2. De juridische werkgever van de ter beschikking gestelde (en aangeworven)
personeelsleden blijft de beherende gemeente. Deze personeelsleden vallen onder de
rechtspositieregeling van de beherende gemeente.
6.3. De VDAB detacheert eveneens personeel naar de organisatie wijk-werk, met
name één voltijds equivalent per 60.000 inwoners.
Artikel 7 – Informatieverstrekking aan de deelnemende lokale besturen en
jaarlijkse evaluatie door de lokale besturen
Het beheerscomité keurt het jaarverslag goed. Het jaarverslag wordt ter beschikking
gesteld aan de leden en wordt samen met de rekening van de interlokale vereniging
ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de lokale besturen. Ter gelegenheid
van de behandeling van dit jaarverslag geeft de afgevaardigde van het lokaal bestuur
toelichting in de raden. De jaarlijkse evaluatie van de interlokale vereniging door de
raden gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van dit jaarverslag.
De artikelen met nummer 6, 7 en 8 opgenomen in de overeenkomst worden
respectievelijk vervangen door de nummers 8, 9 en 10. “
4. 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 bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat het arbeidsreglement dient te worden aangepast enerzijds de toevoeging van de
gegevens van de bijkomende interne preventieadviseur en wijziging van de externe psychosociale
adviseur en anderzijds enkele wijzigingen in bijlage 5 inzake het reglement inzake ICT-gebruik
Overwegende dat deze wijzigingen werden besproken in het BOC op 23 september 2019
BESLU IT:
Stemmen voor:
5 Guy Ernon, Hilde Broers, Rik Tomsin, Joris Gaens, Anne-Sophie Roijen
Stemmen tegen: 4 Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Marie-Noëlle Kurvers
Onthoudingen:
0

Artikel 1

De raad keurt de aanpassingen in het arbeidsreglement zoals toegevoegd in bijlage,
goed.
5. Tussenkomst Minder Mobiele Centrale - afschaffing
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 OCMW-raad van 21 augustus 2012 inzake de tussenkomst in de kosten
voor gebruik van de Minder Mobiele Centrale
Overwegende dat hier de voorbije jaren weinig tot geen gebruik van werd gemaakt
Overwegende dat wij de werking van de Minder Mobielen Centrale uiteraard wel ondersteunen en dat
indien er financiële moeilijkheden zijn, er nog steeds een tussenkomst kan worden verleend via het
Vast Bureau na sociaal onderzoek
BESLU IT:
Stemmen voor:
5 Guy Ernon, Hilde Broers, Rik Tomsin, Joris Gaens, Anne-Sophie Roijen
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen:
4 Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Marie-Noëlle Kurvers
Artikel 1
De raad keurt de afschaffing van het reglement inzake de tussenkomst in de kosten
voor gebruik van de Minder Mobielen Centrale goed
6. Tussenkomst personenalarm - afschaffing
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 23 augustus 2011 inzake een tussenkomst in de abonnementskosten voor de
huur van een personenalarm
Overwegende dat hier zeer weinig tot geen gebruik van werd gemaakt de voorbije jaren
Overwegende het voorstel om dit reglement af te schaffen
BESLU IT:
Stemmen voor:
5 Guy Ernon, Hilde Broers, Rik Tomsin, Joris Gaens, Anne-Sophie Roijen
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen:
4 Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Marie-Noëlle Kurvers
Artikel 1
De raad keurt de afschaffing van het reglement inzake tussenkomst personenalarm
goed
7. Tussenkomst kabeltelevisie - afschaffing
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 reglement van de OCMW-raad van 18 december 2012 inzake de tussenkomst in de
kosten voor kabeltelevisie
Overwegende de digitale evoluties en het feit dat we ook andere toepassingen zoals internet
toegankelijk willen maken voor elke burger
Overwegende dat er hiervoor beroep kan worden gedaan op het reglement socio-culturele participatie
BESLU IT:
Stemmen voor:
9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen,
Rik Tomsin, Joris Gaens, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen:
0
Artikel 1
De raad keurt de afschaffing van het reglement van 18 december 2012 inzake de
tussenkomst in de kosten voor kabeltelevisie goed en verwijst hierbij naar het
reglement socio-culturele participatie

8. Tussenkomst verblijfskosten woonzorgcentrum - 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 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 het reglement afloopt op 31 december 2019
Overwegende dat de Vlaamse Regering een regeling zou uitwerken inzake een tussenkomst in de
facturen van het woonzorgcentrum
Overwegende dat er daarom voorgesteld wordt om het reglement te verlengen voor de duurtijd van
één jaar (tot 31.12.2020) in afwachting van de uitwerking van het Regeerakkoord van de Vlaamse
regering hieromtrent
BESLU IT:
Stemmen voor:
9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen,
Rik Tomsin, Joris Gaens, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen
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 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 31.12.2020
9. Reglement voedselpakket
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 18 augustus 2009 betreffende de reglementering rond de bedeling van
voedselpakketten
Overwegende dat dit reglement aan vernieuwing toe is
BESLU IT:
Stemmen voor:
9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen,
Rik Tomsin, Joris Gaens, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen:
0
Artikel 1
De raad keurt volgende reglementering inzake de voedselbedeling goed met ingang
van 1 januari 2020:
Qua aanvraag:
Cliënten kunnen zelf een aanvraag indienen tot het bekomen van een voedselpakket. De
maatschappelijk werker zal via een sociaal onderzoek oordelen of de cliënt al dan niet in aanmerking
komt.
Cliënten kunnen ook door de maatschappelijk werker aangereikt worden voor het afhalen van een
voedselpakket.
Qua rechthebbenden:
Personen die in budgetbeheer zijn bij ons OCMW, personen die genieten van het RMl als leefloon en
andere personen kunnen recht hebben op een maandelijks voedselpakket.
Qua financiële voorwaarden:
Personen die het RMl als leefloon of financiële steun equivalent leefloon genieten hebben geen
bewijslast en kunnen zonder inkomensvoorwaarden een voedselpakket ontvangen.
Bij andere personen die een voedselpakket aanvragen zal er een sociaal onderzoek gebeuren dat de
inkomsten en uitgavenbalans in kaart brengt en zo duidelijk maakt wat betrokkenen nog ter
beschikking hebben om levensmiddelen te kopen.
Qua beschikbaarheid/afhaling van het pakket:
Het voedselpakket kan elke derde woensdag van de maand afgehaald worden in Moelingen,
Batticestraat thv nr. 86 tussen 14u en 16u.

Voor diegenen die mobiliteitsproblemen hebben kan, op aanvraag, het pakket geleverd worden door
het OCMW .
Indien de cliënt uitzonderlijk geen voedselpakket wenst (bijv. hospitalisatie, ...) dient hij het OCMW
hiervan te verwittigen uiterlijk op maandag voor 12 uur in de week dat het pakket ter beschikking is of
geleverd moet worden.
Indien de cliënt het pakket niet op de voorziene data kan afhalen, dient hij tevens het OCMW hiervan
te verwittigen (contactpersoon: Tiny Slenter).
Wanneer de rechthebbende cliënt zijn pakket twee keer niet afhaalt zonder verwittiging zal hij geen
recht meer hebben op voedselpakketten.
De rechthebbende cliënt wordt op de hoogte gebracht van deze reglementering.
10. Mededelingen
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
De Voorzitter geeft kennis van volgende mededelingen:
 Brief van Logo Limburg van 25.11.2019 waarin wordt meegedeeld dat het voorstel van
subsidieaanvraag voor een intergemeentelijke preventiewerking werd geannuleerd aangezien
niet alle besturen wensten in te stappen
Geheime zitting
11. Oninvorderbaar verklaring openstaande vorderingen:
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 kennisname door het Vast Bureau op 22 oktober 2019 van het einde van de collectieve
schuldenregeling van mevrouw Mohnen Hubertina
Overwegende er nog een openstaand saldo is van 294,49 euro op de schuld van initieel 500 euro
waarmee het OCMW Voeren als schuldeiser was opgenomen in de collectieve schuldenregeling
Gelet op de kennisname door het Vast Bureau op 13 augustus 2019 van het einde van de collectieve
schuldenregeling van meneer Van Schijndel Marino en mevrouw Decock Nathalie
Overwegende er nog een openstaand saldo is van 314,34 euro op de schuld van initieel 932 euro
waarmee het OCMW Voeren als schuldeiser was opgenomen in de collectieve schuldenregeling
Overwegende dat er op budgetartikel 6429000/00300 ‘Diverse onwaarden’ 3.000 euro krediet
voorzien is in 2019
BESLU IT:
Stemmen voor:
9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen,
Rik Tomsin, Joris Gaens, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen:
0
Artikel 1
Dit besluit impliceert een financiële opvolging
Artikel 2
Het openstaand saldo van 294,49 euro van de schuld in de collectieve
schuldenregeling van Mohnen Hubertina wordt oninvorderbaar verklaard
Artikel 3
Het openstaand saldo van 314,34 euro van de schuld in de collectieve
schuldenregeling van Van Schijndel Marino en Decock Nathalie wordt oninvorderbaar
verklaard
Artikel 4
Het nodige krediet is beschikbaar op artikel 6429000/00300
12. Kennisgeving Vast Bureau
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Vast Bureau van 10 december 2019 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 10 december 2019
Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd
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