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Onderwerp

Oprichting interlokale vereniging ‘lokale preventiewerking ZOLim’ en
goedkeuring financiering

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Conform artikel 77 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 beschikt de raad voor
maatschappelijk welzijn over volheid van bevoegdheid.
De interlokale vereniging (ILV) wordt opgericht binnen het kader van de bepalingen van het decreet
Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de bepalingen uit Deel 3, Titel 3, hoofdstuk 2
betreffende de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, zijnde artikel 392 ev.
FEITELIJKE CONTEXT
In april 2019 keurde de Vlaamse regering een besluit goed waardoor lokale besturen gebruik
kunnen maken van een structurele subsidie om hun werking rond preventieve gezondheid verder uit
te bouwen en te versterken.
Op vraag van de lokale besturen werkten LOGO Limburg en CAD Limburg een gezamenlijk voorstel
uit om tegemoet te komen aan de vraag tot samenwerking van de lokale besturen. Ze wilden het
voorstel doen om de regie, het werkgeverschap van extra personeel en het beheer van
werkingsmiddelen, allemaal verbonden aan deze subsidie, binnen hun organisaties op te nemen.
Maar doordat er niet genoeg gemeenten op het voorstel ingingen, gaat dit nu niet door.
Omdat we nog steeds de meerwaarde van het project inzien, is er besloten om een interlokale
vereniging op te richten samen met Tongeren, Riemst, Hoeselt en Voeren.

Een interlokale vereniging verwijst naar een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Eén
gemeente is aangeduid als beherende gemeente en neemt de administratie en
verantwoordelijkheid op zich.
Stad Bilzen treedt binnen de interlokale vereniging op als beherende gemeente, conform
artikel 394 van het decreet lokaal bestuur.
Het voorzitterschap wordt afwisselend waargenomen door de deelnemende gemeenten.
Het lokaal bestuur ontvangt jaarlijks een subsidie vanuit Vlaanderen. Deze bestaat uit een forfaitair
bedrag van € 3.000 per lokaal bestuur, vermeerderd met € 0.08 per inwoner, waarbij inwoners met
een verhoogde tegemoetkoming dubbel worden meegerekend. Elke gemeente zorgt voor een
cofinanciering van hetzelfde bedrag.
De deelnemende overheden duiden 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid van het beheerscomité
aan, met dien verstande dat het OCMW en de gemeente/stad die voor hetzelfde grondgebied
bevoegd zijn slechts gezamenlijk recht hebben op één effectief en één plaatsvervangend lid in het
beheerscomité.
MOTIVERING
Gezondheidsacties zijn in de meerjarenplanning van 20-25 opgenomen.
Vanuit de ELZ ZOLim wordt er gekozen om de middelen te bundelen in een samenwerking onder de
vorm van een interlokale vereniging zonder rechtspersoon.
Voor Bilzen zou dit ook kaderen binnen het project ‘Gezonde Gemeente’.
Door de samenwerking aan te gaan, kunnen we de subsidie verkrijgen en de middelen bundelen
zodat er meer efficiënt ingezet kan worden op gezondheidspreventie.
Alle gemeenten binnen dit project willen inzetten op verschillende thema’s binnen de
gezondheidspreventie. Zo zijn bevolkingsonderzoeken rond bv. verschillende vormen van kanker en
ondersteuning bij vaccinatie-acties een prioriteit.
Hiernaast wordt er ingezet op beweging, educatie rond voeding, psychische gezondheid en dit
toegepast op verschillende doelgroepen zoals kinderen, jongeren, alleenstaanden, senioren of
mantelzorgers.
Door bij elke actie gericht in te zetten op deze verschillende doelgroepen willen we om gezondheidswinst op bevolkingsniveau te realiseren en zo mensen niet alleen langer te laten leven maar ook hun
levenskwaliteit te behouden en te verhogen.
FINANCIËLE ASPECTEN
De berekeningen waarop LOGO Limburg zich baseert:
• Jaartal waarvoor de bedragen gelden: 2020
• Aantal inwoners op 1 januari 2018 is 32.318
• Aantal inwoners met verhoogde tegemoetkoming op 1 januari 2018 is 5.360
• Subsidie vanuit Vlaanderen is € 3.000 + (€ 32.318+ € 5.360) x € 0.08= € 6.057
• Co-financiering door het lokaal bestuur zelf te betalen: € 6.057
Concreet houdt dit in:
Deze cofinanciering van € 4.000 was reeds voorzien om onttrokken te worden vanuit het budget van
gezondheid onder actie actie 2 ‘gezondheidspromotie en ziektepreventie’ – beleidsitem 0985-00 –
AR6141001.
De resterende € 2.057 wordt vanuit actie 1 (Samenwerkingsverbanden en netwerken opzetten,
regisseren en opvolgen (lokaal en regionaal)) – OCMW - 0985-00 – AR6141001 onttrokken.

Bij de eerstvolgende budgetwijziging kunnen deze budgetten samengevoegd worden onder actie 2
onder de OCMW-koepel.
Aangezien Bilzen als beherende gemeente optreedt, ontvangt zij de subsidie van LOGO Limburg
voor alle deelnemende besturen met een bedrag van € 23.917. Deze subsidie, en bijgevolg ook de
co-financiering, wordt jaarlijks geïndexeerd.
-

Tongeren co-financiert:
Hoeselt co-financiert:
Riemst co-financiert:
Voeren co-financiert:

€ 5.998
€ 3.914
€ 4.552
€ 3.396

Er wordt gekozen om een lokale preventiewerker voor 0,8 VTE aan te werven (geraamd op
€ 40.000) zodat er nog werkingsbudget van ongeveer € 8.000 overblijft.
Deze inkomsten en uitgaven worden bij de budgetwijziging in het BBC opgenomen.
BESLISSING
Art. 1

De OCMW raad keurt de oprichting van de interlokale vereniging ‘lokale preventiewerking
ZOLim’ goed.

Art. 2

De OCMW raad keurt het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging ‘lokale
preventiewerking ZOLim’ goed.

Art. 3

De OCMW raad keurt de engagementsverklaring Lokale preventiewerking goed.

Art. 4

De OCMW raad keurt de co-financiering van dit project voor 6057 euro goed.

Art. 5

De OCMW raad duidt schepen Maike Meijers als effectief, en Guido Cleuren als
plaatsvervangend lid aan, voor het beheerscomité van deze interlokale vereniging.
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