Beleidsevaluatie
2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 681970 Alg. 23021 / EK Budg. 30658 IK 1479204
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur:: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur:: Luc Moors

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat
iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

203.500

0

0

203.500
0

0

-203.500

-203.500

Financiering

Prioritair actieplan: AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

203.500

0

0

203.500
0

0

-203.500

-203.500

Financiering

Prioritaire actie: ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Fietspaden Tongersestraat aanbesteed/vergund - grondverwervingen in
onderhandeling door vastgoedtransacties.
Fietspad fietssnelweg Spurkerweg-Twaalfbunderweg in aanbesteding/omgevingsvergunning
lopende - grondverwerving in onderhandeling door Geotec (1 verwerving lukt niet minnelijk
zal via onteigeningsprocedure moeten lopen)
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Prioritaire actie: ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Project zit op schema. De aanstelling architect is voorzien voor december
2020. De start van de uitvoering van de werken voor 2021.
Evaluatie 2020: Project zit nog steeds op schema. De aanstelling van de architect heeft in
december 2020 plaatsgevonden.
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

178.000

0

0

178.000
0

0

-178.000

-178.000

Financiering

Prioritaire actie: ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de
juiste applicatie-architectuur.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Hierin zit onder andere de digitale bewegwijzering. Alles loopt volgens plan
en is voorzien als laatste fase in de planning voor het aanpassen van de toegankelijkheid van
De Kimpel.
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

25.500

0

0

25.500
0

0

-25.500

-25.500

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP-31: Aanbieden van een levendige stad voor iedereen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: 2020 was een uitzonderlijk jaar voor evenementen omwille van de coronauitbraak. Enkel de nieuwjaarsdrink en carnaval Bilzen werden georganiseerd zoals voorheen.
Hoogtepunt, Bilzen Feest, Tureluurs werden geannuleerd. Voor de zomermaanden werd er
een zomerplan 2020 uitgewerkt, comform de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.
Kleinere evenementen waar Bilzenaren en bezoekers veilig kunnen genieten van de zomer.
Voor het najaar staat Dickens nog steeds gepland, maar of het zal plaatsvinden en op welke
manier zal afhangen van de situatie op dat moment.

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te
nemen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De realisatie van de actie blijft op schema, maar door de impact van Corona is
de wijze van uitvoering van de actie gewijzigd. Zo heeft de sensibilisering vooral via de
website plaatsgevonden. In plaats van het fysiek samenbrengen van mensen (infomomenten)
zijn dit nieuwsberichten via de website geworden. De nacht van de duisternis heeft
plaatsgevonden om de mensen attent te maken om minder verlichting te gebruiken.

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Binnen cultuur, jeugd en sport zijn er 317 erkende verenigingen, waarvan 67
sport-, 31 jeugd- en 219 cultuurverenigingen.

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP-34: Actief werken aan armoede.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Prioritaire actie: ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken
kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt
Ondersteund door de Vl. overheid hebben kernactoren in regio Bilzen-Hoeselt actief het GBO-proces opgestart. Een
GBO-procescoach is aangesteld om het gesubsidieerde project te faciliteren. Deze aanvraag bouwt verder op het
lopende proces. Onderstaand worden realisaties in 2019 samengevat en nieuwe actieplannen geduid. De 8 bijlages
(URL) bevatten omschrijving doelgroep, werkingsgebied, kernactoren, gedetailleerd actieplan, ect.
Deelactie (DA) 1: Gezamenlijke visie,doelstellingen+kader
Realisaties
*SD voor GBO ZOLim zijn vastgelegd
*SD zijn vertaald in OD GBO
*Kwaliteitskader onthaal+outreachend werken zijn ontwikkeld
*Eerste actieplannen zijn opgemaakt
Plan
*Doelstellingen,actieplannen frequent evalueren+bijsturen
DA2: BW faciliteren,aansturen in samenwerken+realiseren gemeensch. werkingsprincipes
Realisaties
*Werkgroep is gevormd
*Kennis gemaakt met GBO principes+werking kernactoren
*Draagvlak+openheid gecreëerd bij BW voor veranderproces via vorming op maat
*Drempelmetingsinstrument voorgesteld+1ste oefening drempels in kaart gebracht
Plan
*Deskundigheid BW uit verschillende kernactoren inkantelen in GBO
* Afstemmen eigen onthaal+outreachende werking aan basisprincipes GBO/stuurgroep door elke kernactor
*Vorming, intervisie,supervisie voor BW organiseren,incl. expertise verschillende kernpartners
*Samenwerking kernpartners rond bereikbaarheid alle levensdomeinen+onthaalaanbod via afgesproken methodiek
DA3: Doelgroep participatie
Realisaties
*Klankgroep (doelgroeporganisaties+adviesraden) zijn geïnformeerd over GBO-project
*Ervaringsdeskundigen+doelgroeporganisaties participeerde sterk aan outreachende+proactieve acties
*Ervaringsdeskundige+brugfiguur hielpen mee aan kick-off, drempelmeting en lichtte rol toe aan stuur-, werkgroep
*Ervaringsdeskundige+brugfiguur zijn in dienstverband aangeduid
*Kwetsbare doelgroep werkt actief mee via vrijwilligerswerking
*Doelgroep actief betrokken obv denkdagen (input GBO)
Plan
*Good practices (GB) verder uitrollen in ELZ gemeenten
*Oprichten overkoepelende ELZ klankgroep uit contacten doelgroeporganisaties+adviesraden
*Klankgroep signalen rapporteren, evalueren, acties creëren voor GBO
*Doelgroep participatie blijven waarborgen in elke stap van GBO-proces
DA4: Expertise delen
Realisaties
*Goed zicht op expertise in ELZ ZOLim uit werking stuur-,werkgroep
*Coach bracht kernactoren samen+stimuleerde kennisdeling
*Coach lichtte GBO toe bij verschillende diensten
*Draagvlag gecreëerd om expertise tussen kernactoren te delen
*Coach contacteerde andere GBO deskundigen, voerde literatuurstudie+stelt expertise ter beschikking
*HvhK bracht expertise kwetsbare ouders in GBO, GBO brengt expertise grondrechtenonderzoek in HvhK
*K&G werd samenwerkingsactor
Plan
*Coach stimuleert+ondersteunt GB van kernact.
*Kennisdeling in werkveld implementeren+stimuleren door netwerkmomenten
*Ontstane dynamiek in stuur-, werkgroep continueren+duurzaam verankeren
DA5: Outreachende+proactieve acties
Realisaties
*GB ifv kwetsbare ouders zijn voorgesteld, geoptimaliseerd en uitgerold in ELZ ZOLim:
-Grondrechtenonderzoek ism K&G+kernact., incl. afspraken welke kernpartner acties met ouders onderneemt
-Integrale gezinsondersteuning
-Methodiek toeleiden door doelgroeporganisaties
-Methodiek casusoverleg kernactoren
-Inventarisatie signalen van ouders
*Acties gingen al onderbescherming van ouders tegen
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Plan
*Bovenstaande methodieken evalueren, optimaliseren+uitrollen obv expertise GBO-project
*Nieuwe acties ontwikkelen om onderbescherming tegengaan obv signalen+evalueren
*Opgedane kennis outreachende+proactieve acties inbrengen in alg. onthaalwerking kernactoren+event. uitbreiding
naar andere doelgroep
Verdere toelichting ifv GBO ELZ ZOLim in bijlagen via URL: https://bekendmakingen.bilzen.be/2.7.-andere-besluitenof-stukken-ocmw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Door de corona-maatregelen van de afgelopen maanden, heeft het hele
project vertraging opgelopen.
De stuurgroep en werkgroep zijn wel digitaal terug samengekomen, maar ook in de laatste
maand fysiek en in een versneld tempo.
Minirechtenonderzoek is niet meer uitgevoerd kunnen worden owv het noodzakelijke fysieke
contact.

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Binnen de cluster wijk-werken Zuid-Oost Limburg werd er met ingang van
1/01/20 actief ingezet op het realiseren van nieuwe activiteiten ikv. wijk-werken (opdracht
binnen takenpakket van aangestelde coördinator-bemiddelaar).
De procedure tot aanstelling van een intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar (BilzenTongeren) die proactief bedrijfsbezoeken zal uitvoeren bij privéondernemingen in de regio is
lopende (via Stad Tongeren, zijnde de beherende gemeente). Effectieve opstart in laatste
kwartaal 2020.
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Prioritaire actie: ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Sociale Kruidenier, Bieskruid: nieuw kassasysteem in uitvoering.
Klantenbestand van 201 gezinnen (654 personen). Herziening prijzenbeleid van actieprijzen
merkproducten en korting op witte producten. In de 2e helft van dit jaar willen we inzetten op
acties 'terug naar school' en 'eindejaar'. Ook willen we een kennismakingsbon voor alle
gezinnen met verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit verwezenlijken om zo nietgekende burgers in nood te detecteren. De extra middelen zullen voornamelijk voorzien
worden in de bijkomende middelen ikv de corona-crisis. Ook staat een samenwerking met IN-Z
op stapel voor de aanwerving van een 1/2 FTE LDE-tewerkstelling (sociale tewerkstelling
Lokale diensten economie) ter ondersteuning van de sociale kruidenier en de andere acties
voor deze doelstelling (uitbouw materiële ondersteuning)
Noodpakketten: vrijwilligers Bieskruid maakte noodpakketten. Aanmeldingen bij het sociaal
huis mbt voedselhulp kregen onvoorwaardelijk een noodpakket (tot 4 personen, vanaf > dan 4
personen krijgen ze 2 pakketten) aangeboden (droge voeding, conserven, eieren,
aardappelen, ... bon €5 Bieskruid voor vers producten en toegang tot gratis groenten en fruit).
De noodpakketten zijn opgestart in kader van de corona-crisis en zullen ook via bijkomende
financiëring blijven lopen tot het einde van dit jaar. Binnen de huidige budgetten van 'steun'
willen we het aanbod bestendigen.
Samenwerking Depot Margot overgenomen van Vincentius Bilzen vanaf 01/04/2020. Alle
caritatieve initiatieven op grondgebied Bilzen of voor de mensen in Bilzen (gemachtigd door
het lokaal bestuur) kunnen gebruik maken van de afhaling gratis groenten en fruit. bijkomend
kunnen ze gebruik maken van een aankoopplatform van Depot Margto voor andere
producten.
Organisaties voedselbedeling (4) werden in kaart gebracht en cijfers verzameld. In Bilzen
maken 279 gezinnen (684 personen) gebruik van de voedselbedeling. Deze zijn verdeeld over
Vincentius Bilzen, Vincentius Diepenbeek (inwoners Schoonbeek), De Goede Herder, De
Toevlucht (Hoeselt). In de 2e helft van dit jaar zullen we deze organisaties samen brengen om
adhv van samenwerking en ondersteuning de huidige noden in kaart te brengen en mogelijks
een antwoord op te bieden. Deze organisaties zullen ook in kader van de corona-crisis een
bijkomende toelage krijgen in kader van bijkomende middelen mbt voedselhulp voor de
OCMW's.
Evaluatie 2020: In september werd een eerste ontmoeting georganiseerd met alle
voedselbedelingsorganisaties (Vincentius Bilzen en Diepenbeek, Goede Herder en Toevlucht en
Bieskruid). Dubbel gebruik, gezamelijk aankoopbeleid en ondersteuning onder elkaar werden
bespreekbaar gemaakt. Er werd ook afgesproken dit netwerk 2à3 keer te laten samenkomen
om samenwerking, ondersteuning en uitwisseling te bevorderen.
In de 2e helft werd in kader van corona: voedselhulp in de vorm van noodpakketten,
aankoopbonnen sociale kruidenier ikv terug-naar-school, bijkomende toelage
voedselbedelingsorganisatie en hygiëne pakketten als eindejaarsgeschenk gerealiseerd met
federale subsidies.
De sociale kruidenier Bieskruid bleef toegankelijk doorheen de covid-19 crisis.
Een halftijdse tewerkstelling lokale diensteneconomie in samenwerking met IN-Z werd
verwezenlijkt vanaf 01/12/2020 voor het dagelijks beheer van de sociale kruidenier.
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Prioritaire actie: ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van
armoedeverenigingen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De werkgroep armoedeverenigingen (WAVE) Bilzen is in de eerste helft van
2020 samengekomen op 11/03 & 9/06.
De verbindende brugfiguur buurtgerichte zorg (IN-Z) is in opdracht van de Stad/Sociaal Huis
Bilzen gestart met het proactief opsporen van personen in sociaal isolement/vereenzaming en
toeleiden naar bestaande initiaiteven (LDC, Inloophuis De Overstap, Sociaal Huis,
Dorpsrestaurants, Cordium, buurtopbouwwerk, deelpleinen, initiatieve materiële
voedselbedeling).

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Prioritaire actie: ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden
(uitbreiding en inbreiding).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: Stijging in SVK:
- Ondersteuning van Sociaal verhuurkantoor bij zoeken naar mogelijke panden en uitvoeren
pre-screenings op afroep.
- 2020: 3 pre-screenings uitgevoerd.
Bindend sociaal objectief:
- Ondersteuning en stimulatie van sociale woningbouw
- Actieve betrokkenheid van stadsdiensten en beleid bij projecten. Zo bijvoorbeeld bij design
en build voor project Bivelenhof of voor onderzoek nar mogelijke ontwikkelingsgronden.
- BSO meenemen bij opmaak nieuwe RUPS indien mogelijk en gewenst
Monitoren kavels voor bescheiden wonen:
- Gronden te koop aangeboden door de stad deels toespitsen op bescheiden kavels naar
oppervlakte en dimensionering bebouwing (bv Meere Weyen)
- Bij nieuwe verkavelingen een goede mix van kavelgroottes stimuleren en zeker bewaken dat
er voldoende bescheiden kavels (<5a) voorzien worden.
Evaluatie 2020: Stijging in SVK:
- Ondersteuning van Sociaal verhuurkantoor bij zoeken naar mogelijke panden en uitvoeren
pre-screenings op afroep.
- 2020: 4 pre-screenings uitgevoerd
- De uitvoering van pre-screenings vond in 2020 vooral plaats in de periode pré-covid 19. De
pandemie zorgde ervoor dat uitgebreide controles uitgesteld werden of zelfs tijdelijk niet
konden worden uitgevoerd omwille van de veiligheid.
Bindend sociaal objectief:
- Ondersteuning en stimulatie van sociale woningbouw.
- Actieve betrokkenheid van stadsdiensten en beleid bij projecten. Zo bijvoorbeeld bij design
en build voor project Bivelenhof (Els Maurissen) of voor onderzoek naar mogelijke
ontwikkelingsgronden.
- BSO meenemen bij opmaak nieuwe RUPS indien mogelijk en gewenst.
Monitoren kavels voor bescheiden wonen:
- Verdere verkoop van bescheiden kavels naar oppervlakte en dimensionering bebouwing
(Meere Weyen).
- Bij nieuwe verkavelingen een goede mix van kavelgroottes stimuleren en zeker bewaken dat
er voldoende bescheiden kavels (<5a) voorzien worden.

Prioritaire actie: ACT-42: Stimuleren van nieuwe woonvormen op de lokale
woningmarkt.
De lokale woningmarkt in kaart brengen en een toekomstvisie uitwerken waarin nieuwe woonvormen en wonen voor
specifieke doelgroepen ingebed/gestimuleerd worden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: - Deelgenomen aan webinar mobiele woonunits
- Onderzoek ikv nieuwe woonvormen ( boek Experimentele woonprojecten: publicatie 2019
provincie oost vlaanderen)
- Inspiratieboek Stappen naar een betaalbaar en kwaliteitsvol huuraanbod in vlaanderen voor
lokale besturen doorgenomen
- Voorbereiding evaluatie richtlijnen wonen en aanpassing (onderzoek woonverordeningen
andere gemeentes)
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Prioritaire actie: ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de
betrokken partijen informeren en ondersteune
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:
Evaluaties:
Evaluatie 2020: De conformiteitsonderzoeken konden verschillende maanden niet doorgaan
omwille van de corona-restricties.
Er kwamen ook beduidend minder klachten binnen ivm slechte woningkwaliteit.

Geen niet-prioritaire acties
Geen niet-prioritaire actieplannen
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
- BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte
dienstverlening.
- BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.
- BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.
- BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving
voor de huidige en
- BD-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.
- BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.
- BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle
vrijetijdsbeleving en
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Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://bekendmakingen.bilzen.be/agb
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 30658
MJP initieel krediet:
MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 1479204
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