OCMW-Raad van donderdag 24 juni 2021
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
Digitale 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. Kennisneming en goedkeuring jaarverslag Wijkwerken 2020 en Jaaractieplan 2021
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
Aanwezig:

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 77 van het decreet lokaal bestuur beschikt de raad voor maatschappelijk welzijn over
volheid van bevoegdheid;
Gelet op artikel 392 van het decreet lokaal bestuur bepaalt de uitbouw van een
samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.
Gelet op artikel 261 van het decreet lokaal bestuur bepaalt de jaarrekening dat alle informatie bevat
over het beleid en de evaluatie van de beleidsdoelstellingen die gedurende het boekjaar zijn gevoerd.
Gelet op de addendum bij overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van de
interlokale vereniging voor de regierol wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en
Voeren dd. 01/01/2020
Gelet op artikel 5 van de overeenkomst: Financiering van de overeenkomst, in bijzonder volgende
punten:
Artikel 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.
Artikel 5.4. De interlokale vereniging draagt er zorg voor dat de rekening en de bijhorende
verantwoordingsstukken aan de deelnemende lokale besturen worden overgemaakt, uiterlijk binnen
zes
maanden
na
afsluiting
van
het
voorgaande
werkjaar.
Artikel 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.
Overwegende dat het beheerscomité ‘Wijk-werken’ op dd. 24/10/2019 de goedkeuring verleend heeft
om een addendum toe te voegen aan de statutaire overeenkomst om bovenstaande punten jaarlijks
voor te leggen bij de raden van de verschillende deelnemende lokale overheden.
Overwegende dat door de Bijzondere Wet van 06 januari 2014 rond de Zesde Staatshervorming de
gewesten bevoegd zijn geworden voor het PWA-stelsel. Het Vlaamse Gewest wilt een nieuwe
invulling geven aan het PWA-stelsel, onder de nieuwe naam ‘wijk-werken’.
Overwegende dat sedert 01 januari 2018 er een interlokale verenging opgericht werd met vier
gemeentebesturen en vier OCMW’s, met name Hoeselt, Voeren, Riemst en Bilzen. Het project loopt
tot en met 2023.
Overwegende dat vanaf 2020 er jaarlijks een jaarverslag ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
raden van de deelnemende lokale besturen. Dit document geeft een overzicht over volgende thema’s:
- Cijfers van het project (aantal gepresteerde uren, wijk-werkers, gebruikers, …)
- Inkomsten en uitgaven van het wijk-werken
- Realisatie jaaractieplan van het voorgaande jaar
- Voorstel jaaractieplan huidig jaar
Overwegende dat de cijfers een overzicht geven over volgende punten:
- Aantal gepresteerde uren per maand per gemeente

- Aantal wijk-werkers gekoppeld aan een bepaalde activiteit (per maand, per gemeente)
- Aantal opgestarte en beëindigde trajecten
- Aantal gebruikers
Gelet op de jaarrekening met daarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven.
Overwegende dat de realisatie van het jaaractieplan in 2020 een zicht biedt in hoeverre de acties,
opgenomen in het plan, zijn gerealiseerd en waar de organisator in de komende jaren verder op moet
inzetten.
Overwegende dat het project ‘Wijkwerken’ een voortraject is waarin de arbeidsattitudes en vaardigheden van een wijkwerker in kaart wordt gebracht. Echter biedt de huidige invulling van dit
project niet de nodige ruimte om gepaste begeleiding te bieden aan (potentiële) wijkwerkers.
Overwegende dat het beheerscomité ‘Wijk-werken’ op dd. 14/10/2020 de goedkeuring verleend heeft
om jaarlijks een jaarverslag op te maken om een overzicht te bekomen van de stand van zaken
aangaande het project.
Overwegende dat uit het verslag volgende bevindingen naar voren zijn gekomen:
Er is een algemeen dalende trend wat betreft de cijfers van het Wijk-werken. Dit is grotendeels toe te
schrijven aan het virus die zeer aanwezig was in het jaar 2020.
De grootste daling kent men toe aan het aantal gepresteerde uren. Vooral in de maanden maart t.e.m.
juni was er een daling van 2.835 uren.
In vergelijking met het jaar 2019 vond er een daling plaats van het aantal wijk-werkers. De reden van
deze daling is te verklaren doordat het aantal niet-actieven (langdurige zieken of waarvan er geen
vooruitzichten meer zijn binnen het wijk-werken) uitgestroomd zijn.
In 2020 zijn er 38 wijk-werkers opgestart en hebben 40 wijk-werkers hun traject uitgevoerd of zijn
stopgezet (hun traject niet volledig doorlopen).
Verder is er een stijging van het aantal nieuwe activiteiten. Dit biedt meer mogelijkheden om sneller
een match te vinden met potentiële kandidaat wijk-werkers.
Overwegende dat de algemene cijfers een dalende trend kennen, komt dit evenredig overeen met een
daling van de inkomsten.
Overwegende dat deze inkomsten in totaal (opbrengsten vanuit de wijk-werkcheques en inschrijvingen
van gebruikers) 46.402,80 euro bedroegen.
Overwegende dat het aangewezen is om te blijven inzetten op volgende punten:
- Promotie van het Wijk-werken
- Verhogen van doorverwijzingen
- Creëren van nieuwe activiteiten door nieuwe gebruikers aan te trekken maar ook als lokaal
bestuur in te zetten op verbreding van hun activiteiten
Overwegende dat deze punten neergeschreven zijn in het jaaractieplan 2021 dat mee opgenomen is
in het jaarverslag.
BESLU IT:
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
Artikel 1
De OCMW-raad neemt kennis van het jaarverslag en keurt dit voor het werkjaar 2020
goed.
Artikel 2
De OCMW-raad neemt het jaaractieplan 2021 waar en keurt dit goed.
3. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 07.06.2021
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 538/1 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de notulen van het
overlegcomité gemeente-OCMW ter kennis worden gebracht van de gemeente- en OCMW-raad
BESLU IT:
Artikel 1
De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en
OCMW van 7 juni 2021 met volgende agenda:
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3
4. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3: gedeelte 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 bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
(BVR BBC), gewijzigd op 7 september 2018
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC),
gewijzigd op 12 september 2018
Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus
Gelet op de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die werd vastgesteld op 26
november 2020
Overwegende dat het ontwerp van de derde aanpassing van het meerjarenplan en de documentatie
veertien dagen voor de vergadering aan ieder lid van de raad werden bezorgd
Overwegende dat in deze derde aanpassing van het meerjarenplan het resultaat van de jaarrekening
2020 wordt ingebracht en enkele wijzigingen worden doorgevoerd
Overwegende dat het meerjarenplan aan volgende voorwaarden moet voldoen om financieel in
evenwicht te zijn:
- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul
Overwegende dat deze voorwaarden kunnen worden afgelezen in schema M2:
Beschikbaar budgettair
resultaat
Autofinancieringsmarge

Rek 2020
€ 4.627.143

Mjp 2021
€ 2.347.905

Mjp 2022
€ 2.745.757

Mjp 2023
€ 3.180.655

Mjp 2024
€ 3.847.518

Mjp 2025
€ 4.579.270

€ 1.094.939

€ 624.037

€ 642.922

€ 562.784

€ 590.855

€ 644.338

Overwegende dat de kredieten voor het OCMW Voeren na de aanpassing de volgende zijn (schema
M3):
2021
Uitgaven
Ontvangsten
Kredieten OCMW VOEREN
Exploitatie
836.418
484.328
Investeringen
10.967
4.000
Financiering
0
-4.000
Leningen en Leasings
Toegestane leningen en
betalingsuitstel
Overige financieringstransacties

0
0

0
0

0

-4.000

BESLU IT:
Stemmen voor:
5 Guy Ernon, Hilde Broers, Rik Tomsin, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 2 Michael Henen, Marie-Noëlle Kurvers
Onthoudingen:
2 Droeven Nicolas, Liégeois Bernard
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de derde aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW vast
5. Visumrapportering 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 overeenkomstig artikel 177 dit decreet de financieel directeur in staat voor de
voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen van de gemeente met budgettaire
en financiële impact, en dit overeenkomstig de voorwaarden van artikels 266 en 267 van datzelfde
decreet
Overwegende dat over dit zogenaamde ‘visum’ jaarlijks gerapporteerd dient te worden
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2019 dat de nadere voorwaarden en uitgesloten
verrichtingen in verband met de visumverplichting vastlegt
Overwegende dat er in 2020 geen visumaanvragen werden ingediend
BESLU IT:

Artikel 1

De Raad neemt kennis dat er in 2020 geen visumaanvragen werden ingediend bij de
financieel directeur
Digitale Geheime zitting
6. Kennisgeving Vast Bureau
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Vast Bureau van 25 mei en 9 juni 2021 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 25 mei en 9 juni 2021.
Aldus gedaan en staande de digitale zitting goedgekeurd
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
Algemeen directeur
De leden
Voorzitter
Kimberly Peeters
Hilde Broers
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