
OCMW-Raad van donderdag 23 januari 2020
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, 

Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter wnd.
Maike Stieners: Algemeen directeur

Verontschuldigd: Michaël Henen: Raadslid
Openbare zitting

1. Onderzoek geloofsbrieven en aanstelling raadslid 
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 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
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 voorzitter Joris Gaens als voorzitter van het OCMW en als raadslid per 
01 januari 2020
Overwegende dat mevr. Lizzy Buijsen 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 Lizzy Buijsen 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 4 De Vlaamse Regering wordt op de hoogte gebracht van deze eedaflegging
Artikel 5 Het besluit wordt eveneens aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 

overgemaakt
2. Vaststelling rangorde raadsleden
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale 
verkiezingen 
Gelet op artikel 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 25 431

2 BROERS Hilde 19 506

3 LIEGEOIS Bernard 19 471

4 DROEVEN Nico 19 385

5 HENEN Michaël 7 406

6 TOMSIN Rik 7 329

8 KURVERS Marie-Noëlle 1 398

9 ROIJEN Anne-Sophie 1 290

10 BUIJSEN-BALLIEN Lizzy 0 264

3. Kennisneming vervanging voorzitter OCMW-raad bij verhindering
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur art. 533 §2 betreffende de 
verplichting aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om een vervanger aan te 
wijzen
Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode
besluit
Artikel 1 De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wenst vervangen te worden 
door dhr. Guy Ernon  in geval van verhindering 
4. Kennisneming samenstelling Vast Bureau
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet volgens artikel 27 bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s waaruit blijkt 
dat de leden van het vast bureau rechtstreeks verkozen worden in Voeren
Gelet volgens artikel 541 van het decreet lokaal bestuur d.d. 21 december 2017 de leden van het vast 
bureau, voor ze hun mandaat aanvaarden, de eed afleggen in handen van de voorzitter van de raad 
voor maatschappelijk welzijn
Gelet uit het proces-verbaal van de OCMW-raadsverkiezingen van 14 oktober 2018 blijkt dat volgende 
raadsleden rechtstreeks werden verkozen :

 Mevr. Hilde Broers
 Dhr. Joris Gaens
 Dhr. Nico Droeven

Overwegende het ontslag van dhr. Joris Gaens als voorzitter van de OCMW-raad en als OCMW-
raadslid
Overwegende dat dhr. Guy Ernon eerste opvolger is voor het Vast Bureau en de samenstelling van 
het Vast Bureau er aldus als volgt uitziet :

 Mevr. Hilde Broers
 Dhr. Guy Ernon
 Dhr. Nico Droeven

B E S L U  I T :
Artikel 1 De raad neemt kennis van de hernieuwde samenstelling van het Vast Bureau
5. Meerjarenplan 2020-2025: gecorrigeerd schema T1
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 goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn en de gemeenteraad op 28 november 2019
Overwegende dat de toezichthoudende overheid in de digitale rapportering voor het schema T1 een 
afwijking van 500 euro vaststelde in vergelijking met het PDF rapport van het meerjarenplan



Overwegende dat dit verschil zich binnen de exploitatie-uitgaven voor het domein Welzijn situeerde en 
enkel in het schema T1 van het rapport
Overwegende dat de toezichthoudende overheid vraagt enkel het correcte schema T1 nogmaals aan 
de raden voor te leggen
B E S L U  I T :
Stemmen voor: 8 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Rik Tomsin, Marie-

Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 
Artikel 1 De Raad keurt het gecorrigeerd schema T1 van het meerjarenplan 2020-2025 in 

bijlage goed
Artikel 2 Afschrift van dit besluit en het schema worden overgemaakt aan de toezichthoudende 

overheid
6. Aanstelling afgevaardigde LSB²
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 dhr. Joris Gaens werd aangeduid als effectief lid en mevr. Hilde Broers als 
plaatsvervanger
Overwegende dat dhr. Gaens in tussentijd ontslag nam als voorzitter en als raadslid en mevr. Hilde 
Broers voorzitter van het OCMW werd
Overwegende de volgende kandidaten:
- Hilde Broers
B E S L U  I T :
Bij geheime stemming
Er bevinden zich 8 stembiljetten in de urne
Met  5 stemmen voor, 3  stemmen tegen
Artikel 1 Volgend lid van het Vast bureau wordt aangeduid als vertegenwoordiger om te zetelen 

in de algemene vergadering van het LSB²: Hilde Broers
7. Aanstelling afgevaardigde LAC
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 dhr. Joris Gaens werd aangesteld als effectief lid van het LAC maar dat betrokkene 
in tussentijd ontslag nam als voorzitter van het OCMW
Overwegende volgende kandidaturen:
- Hilde Broers
B E S L U  I T :
Bij geheime stemming
Er bevinden zich 8 stembiljetten in de urne

Met  5 stemmen voor, 3  stemmen tegen
Artikel 1 Volgend lid van het Vast bureau wordt aangeduid als effectief lid van het LAC:

Hilde Broers
8. Aanduiding afgevaardigde raad van bestuur SVK Houtvast
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 de samenwerkingsovereenkomst met het Sociaal Verhuurkantoor SVK Houtvast
Overwegende dat de OCMW-voorzitter in het verleden afgevaardigd werd om te zetelen in de Raad 
van Bestuur, maar gezien deze in tussentijd ontslag heeft genomen



Overwegende dat er aldus dient overgegaan te worden tot de aanduiding van een nieuwe 
afgevaardigde voor de Raad van Bestuur 
B E S L U  I T :
Met geheime stemming
Er bevinden zich   8 stembiljetten in de urne
Met  5   stemmen voor,  3  stemmen tegen
Artikel 1 Hilde Broers wordt aangesteld als afgevaardigde in de raad van bestuur
9. Goedkeuring overeenkomst Opvoedingswinkel
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 29 oktober 2015 betreffende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst met de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg van 1 januari 2016 tot en met 
31 december 2016
Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 17 augustus 2016 betreffende de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst met de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg tot en met 31 december 2017
Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 21 november 2017 betreffende de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst met de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg tot en met 31 december 2019
Overwegende dat er nu een nieuwe overeenkomst voor de periode 01.01.2020 tot en met 31.12.2025 
voorligt waarin de financiële inbreng van het bestuur ongewijzigd blijft op een bedrag van 3.894 euro 
per jaar
Overwegende dat er een inhoudelijke stuurgroep van het Huis van het Kind plaats heeft gevonden op 
17 december 2019 waarin tevens de werking van 2019 werd besproken
Overwegende dat de werking van het Huis van het Kind in 2019 bestond uit een aantal individuele 
contacten (gesprekken op afspraak), een aantal groepsgerichte activiteiten (infoavonden rond thema’s 
zoals cyberpesten, grenzen stellen, straffen en belonen, potjestraining en taalma(K)kers) en 
opvoedingsondersteunende activiteiten (zoals infoavonden rond huiswerkbegeleiding)
Overwegende dat de werking als gunstig beoordeeld wordt en men de samenwerking dan ook wenst 
verder te zetten
B E S L U  I T :
Stemmen voor: 8 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Rik Tomsin, Marie-

Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 
Artikel 1 De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de Opvoedingswinkel tot en met 

31 december 2025 goed 
Artikel 2 De financiële inbreng van het OCMW wordt bepaald op 3.894 euro per jaar (te 

indexeren), waardoor er 4 uur per week voor de lokale bestuur Voeren gegarandeerd 
worden

Artikel 3 Afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar de betrokken instanties

Geheime zitting
10. Kennisgeving Vast Bureau 
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Vast Bureau van 17 december 2019 en 14 januari 2020 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   17 december 2019 en 14 januari 2020.



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

Algemeen directeur De leden Voorzitter wnd 
Maike Stieners Hilde Broers
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