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Johan Sauwens (voorzitter VB),
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Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans,
Twan Geris, Bart Lindelauf, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans (raadsleden)
Kristien Schoofs (algemeen directeur),
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Raadslid Veronik Moesen vervoegt de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 5.
Schepen Griet Mebis en raadslid Annick Ponthier vervoegen de openbare zitting bij behandeling van
agendapunt 6.

DE VERGADERING WORDT DOOR DE VOORZITTER OM 20:04 UUR GEOPEND.

DE RAAD VERGADERT IN OPENBARE VERGADERING.
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Reglement inzake de terugbetaling van kosten in de ambulante zorg ter bevordering
van de geestelijke gezondheid voor Bilzenaren met een beperkt budget

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Jean Geraerts,
Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Wouter Raskin, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Art. 77 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
KB van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie COVID-19 voor de doelgroep van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn gewijzigd bij KB van 3 juli 2020.

Omzendbrief betreffende de wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van het KB van 13 mei 2020
houdende het invoeren van een subsidie Covid-19 voor de doelgroep van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn.
Koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het
psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve
gezondheidsmaatregelen.
Koninklijk besluit van 3 maart 2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare
situatie ingevolge de COVID-19 crisis.
Omzendbrief van 26 maart 2021 betreffende de te verlenen steun aan jongeren en studenten in het
kader van de COVID-19 crisis – Maatregelen Zoom 18/25.
FEITELIJKE CONTEXT
De federale overheid stelt de OCMW’s extra middelen ter beschikking voor de bestrijding van de
gevolgen van COVID-19 pandemie. De verschillende toelagen dienen te worden gebruikt in de
periode voor 31 december 2021.
Doorheen de pandemie hebben we geleerd dat naast economische gevolgen er grote noden zijn
rond de psychische gezondheid van burgers. Deze noden waren er al voorheen maar krijgen een
gezicht tijdens deze crisis. Het draagvlak groeit dan ook om meer in te zetten op preventieve en
curatieve geestelijke gezondheidszorg. In Bilzen is dat niet anders.
Door de bijkomende middelen kunnen we extra ruimte vrij maken voor de geestelijke
gezondheidszorg. We wensen een lokaal terugbetalingssysteem op te zetten voor consultaties bij
psychologen en andere therapeuten, aanvullend op de bestaande terugbetalingssystemen bij de
mutualiteiten of verzekeringsfondsen. Met dit gegeven willen we de drempel naar ambulante
geestelijke gezondheidszorg verlagen voor Bilzenaren met een beperkt budget.
MOTIVERING
De federale overheid kende het OCMW van Bilzen middelen toe voor individuele steun voor
OCMW-gebruikers, jongeren en studenten, en voor preventieve maatregelen in de geestelijke
gezondheidszorg.
De aandacht voor en noodzaak tot meer inzet(ten) op preventieve en curatieve geestelijke
gezondheidszorg tijdens de pandemie.
De bijkomende federale middelen geven ons de kans om te in te zetten op een lokaal
terugbetalingssysteem voor ambulante geestelijke gezondheidszorg voor burgers met een
beperkt budget.
FINANCIELE ASPECTEN
Dit project wordt geraamd op een kost van € 15.000,00. De middelen zijn voorzien voor jongeren en
studenten op ACT 146 0900-01 6483004 (€12149,00), voor andere leeftijdscategorieën (op
6141001 (€ 12.048,00) en kan indien nodig aangevuld worden met de resterend budget van de
federale COVID-middelen (resterend € 72.300) op 6483003, binnen de goed te keuren
budgetwijziging van het OCMW. Het betreft middelen volledig betoelaagd door de federale overheid.

BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad stelt dat de voorziene middelen van de federale overheid voor de
bestrijding van de gevolgen van de COVID-crisis gedeeltelijk worden aangewend voor
een terugbetalingssysteem ter bevordering van de geestelijke gezondheidszorg voor
mensen met een beperkt budget.
Art. 2 De OCMW-raad keurt volgend reglement goed betreffende de tussenkomst in de kosten
van ambulante zorg in de geestelijke gezondheidszorg.
Reglement inzake de terugbetaling van kosten in de ambulante zorg ter bevordering van
de geestelijke gezondheid voor Bilzenaren met een beperkt budget
Gedurende de periode van de Coronapandemie en binnen de grenzen van de toegekende
subsidies wil het OCMW van Bilzen met een lokaal terugbetalingssysteem financieel
tussenkomen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een beperkt budget
Toepassingsperiode
Art. 1

Dit reglement is van toepassing van na goedkeuring tot en met 31 december 2021, dit is de
periode waarin de besteding dient te gebeuren van de ter beschikking gestelde middelen in
volgende besluiten:
-

-

-

KB van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie COVID-19 voor de
doelgroep van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn gewijzigd bij KB van
3 juli 2020.
Koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het
psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve
gezondheidsmaatregelen
Koninklijk besluit van 3 maart 2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een
kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis

Rechthebbenden
Art. 2

De rechthebbenden behoren worden beschouwd tot de doelgroep van het OCMW gezien
zij genieten van een recht op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Dit
recht toont een kwetsbaarheid aan op basis van inkomen en hoedanigheid. Dit recht is
objectief vast te stellen door de mutualiteiten.

Art. 3

De rechthebbenden moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
van Stad Bilzen.

Art. 4

De tussenkomst wordt toegekend na een sociaal en financieel onderzoek waaruit blijkt
dat de aanvrager bijkomende kosten heeft gehad naar aanleiding van de pandemie.

Art. 5

Onder een sociaal en financieel onderzoek verstaan we een ondertekening van een
document waarin de rechthebbende verklaart bijkomende kosten te hebben gehad naar
aanleiding van de pandemie. Een bewijs van het recht op verhoogde tegemoetkoming voor
gezondheidszorgen van de mutualiteit en het betaalbewijs van de ambulante therapiesessie
dienen als bijkomende en verplichte bewijsstukken.

Indien de therapiesessie niet bij een erkende psycholoog of orthopedagoog plaats heeft
gevonden dan dient u eveneens een specifieke doorverwijzing van een arts toe te voegen
als zijnde een bewijs van de ambulante zorgnood en de kwaliteit van de zorgverlener. De
doorverwijzing dient dus melding te maken van de naam van de specifieke zorgverlener
waarnaar de arts doorverwijst.
Er zal in de contacten die kaderen binnen deze aanvraag worden ingezet op kennisgeving
en toekenning van rechten die mogelijks kunnen worden uitgeput. Mocht hierover verdere
info nodig zijn dan kan de rechthebbende maximale ondersteuning krijgen bij het OCMW.
Art. 6

De tegemoetkoming geldt niet voor zittingen:
-

-

Art. 7

in een verzorgingsinstelling;
in centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor leerlingenbegeleiding,
revalidatiecentra, Kind & Gezin, het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap, diensten Maatschappelijk Werk, onderwijsinstellingen, justitieel welzijnswerk
of bijzondere jeugdbijstand;
waarbij de patiënt niet aanwezig is of geen contact heeft via een online beveiligd
communicatiekanaal.

Personen waarvan het OCMW de gezins- en inkomenssituatie reeds kent, zullen niet
onderworpen worden aan een sociaal en financieel onderzoek, met name:
-

personen die in budgetbeheer/begeleiding zijn bij het OCMW
personen die in een procedure van collectieve schuldenregeling zitten
personen die een leefloon of een financiële steun equivalent leefloon genieten.

Art. 8

Personen, die in het kader van de organieke OCMW-wet enkel recht hebben op een
dringende medische hulp, komen niet in aanmerking voor deze tussenkomst.

Art. 9

De uiterlijke indieningsdatum van het aanvraagformulier met de verplichte bewijsstukken is
30 november 2021. Indien de verplichte stukken op deze datum niet allemaal binnen zijn kan
de aanvraag niet in aanmerking worden genomen.

Uitvoering
Art. 10 De tussenkomst bedraagt maximaal € 30 per sessie. De tussenkomsten die mogelijk zijn bij
mutualiteiten en verzekeringsfondsen dienen eerst te worden aangewend. De toelage kan
aanvullend zijn op een reeds andere toelage zolang er een eigen aandeel blijft behouden
van € 4 (gebaseerd op besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2012 betreffende de
bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg). Je kan
maximaal een tussenkomst krijgen voor 2 sessies per maand.
Art. 11 Een afwijking op deze regels dient voorafgegaan te worden van uitgebreider sociaal
onderzoek door een maatschappelijk werker van OCMW van Bilzen en voorgelegd worden
aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.
Art. 12 Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst zal de stukken ten laatste beoordelen op de
laatste zitting van 2021. De betaling van de tussenkomst zal bijgevolg ten laatste in
december 2021 worden uitgevoerd.
Art. 13 Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan op de website
van de gemeente conform art. 288 over het lokaal bestuur.
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Goedkeuring ruilovereenkomst perceel bouwgrond gelegen te Bilzen, Walwilder,
Laathof

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Jean Geraerts,
Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Wouter Raskin, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 78, 11° van het decreet over het lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING
Het OCMW van Bilzen is eigenaar van een perceel grond gelegen te Bilzen, 4de afdeling Waltwilder,
sectie A nummer 348/E P0000 (13 are 19 centiare).
Vernoemd perceel werd op het verkavelingsplan ‘Bij de Witte’, opgemaakt op 5 maart 2012 door
studiebureau Geotec, ingetekend om te ontwikkelen in een latere fase.
Tussen het perceel van het OCMW en de reeds ontwikkelde verkaveling ligt nog een reststrook
(deel van perceel 1023/H P0000) waarvan de heer Theodoor Biesmans eigenaar is, waardoor het
perceel momenteel niet grenst aan een uitgeruste weg.
Om het perceel te kunnen ontwikkelen wenst de heer Biesmans het betreffende perceel 348/E
P0000, eigendom van het OCMW, te verwerven om het door samenvoeging met de reststrook die
reeds zijn eigendom is, aan een uitgeruste weg (Laathof) te laten grenzen.
Gelet op de kosten die gepaard gaan met de verwerving van de reststrook alsook de aanleg van de
wegenis en nodige nutsvoorzieningen, is het voor het OCMW voordeliger om het perceel te
vervreemden dan het perceel zelf te ontwikkelen.
Gezien op een deel van het perceel 1023/H P0000 alsook het perceel 351/L P0000, tevens
eigendom van de heer Biesmans, een gemeenteweg gelegen is, meer bepaald voetweg nummer 62
volgens de atlas der buurtwegen, is het wenselijk een ruiling te doen met de heer Biesmans waarbij
het OCMW eigenaar wordt van de loten 5a en 5b van het hierbij gevoegde verdelingsplan
opgemaakt door studiebureau Geotec te Bilzen, laatst aangepast op 17 maart 2021.
In ruil daarvan staat het OCMW het perceel nummer 348/E P0000 af aan de heer Biesmans, mits
een opleg te betalen door de heer Biesmans aan het OCMW van
€ 115.000,00 cf. het bijgevoegde schattingsverslag opgemaakt door landmeter Christiaan Ceyssens
te Bilzen op 9 april 2021.
Hiertoe werd bijgevoegde ruilovereenkomst opgemaakt welke in een authentieke akte moet worden
opgenomen.

Op vraag van de heer Biesmans wordt geassocieerde notaris Bram Vuylsteke te Riemst aangesteld
voor het verlijden van de akte.

Bijlagen:
− ruilovereenkomst
− verdelingsplan van 17 maart 2021
− verkavelingsplan van 5 maart 2012
− schattingsverslag van 9 april 2021
BESLISSING
Art. 1

De OCMW-raad keurt bijgevoegde ruilovereenkomst met de heer Theo Biesmans goed,
samen met het verdelingsplan.

Art. 2

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het
nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de uitgifte van de
authentieke akte.

Art. 3

Het vast bureau wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling van dit dossier.

Art. 4

Op vraag van de heer Biesmans wordt geassocieerde notaris Bram Vuylsteke te Riemst,
aangesteld voor het verlijden van de authentieke akte.
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Kennisgeving verslag organisatiebeheersing 2020

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
kennis van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.20.1157
Naar aanleiding van artikelen 171, 217, 218, 220 uit het decreet lokaal bestuur van 22 december
2017 organiseert stad Bilzen een organisatiebeheersingssysteem.
Conform artikel 219 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 is de gemeenteraad
bevoegd voor het goedkeuren van het algemene kader van organisatiebeheersing. Conform
datzelfde artikel rapporteert de algemeen directeur jaarlijks over organisatiebeheersing.
FEITELIJKE CONTEXT
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een
redelijke zekerheid te verschaffen dat men:
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2° wetgeving en procedures naleeft;
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
5° de activa beschermt en fraude voorkomt.
Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip
van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en
organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden
die bij het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn.

Het organisatiebeheersingssysteem beantwoordt minstens aan het principe van functiescheiding
waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de gemeentelijke diensten.
MOTIVERING
De efficiëntie kan sterk verhogen door regelmatig eens stil te staan bij de manier van werken
binnen stad, OCMW en AGB Bilzen. Met het analyseren van procedures en werkmethodes kunnen
overbodige taken wegvallen, taken geautomatiseerd worden, opdrachten duidelijker en sneller
uitgevoerd worden,…
Een tweede meerwaarde hiervan is het eerder ontdekken van fouten of zelfs het voorkomen van
fouten waardoor we kunnen spreken van een kwaliteitsverhoging in de werking van de hele
organisatie.
Een organisatiebeheersingssysteem biedt een zekere transparantie waardoor men beter en
accuraat kan inspelen op veranderingen (bijvoorbeeld het vervangen van een personeelslid bij
langdurige ziekte of pensioen).
BESLISSING
Art. 1

De OCMW-raad neemt kennis van het verslag organisatiebeheersing 2020.
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EthiasCo - Aanduiden afgevaardigde en Algemene Vergadering

Met 22 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz,
Véronique Jans, Twan Geris, Relinde Willems, Sandra Jans) en 3 onthoudingen (Jean Geraerts,
Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het OCMW Bilzen is aandeelhouder van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid EthiasCo.
FEITELIJKE CONTEXT
De Algemene vergadering van EthiasCo cvba zal online plaatsvinden. Het stemformulier en de
informatie over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020 zullen vanaf dinsdag 15 juni
2021 beschikbaar zijn op een internetplatform en de stemming zal uiterlijk woensdag 30 juni 2021
online moeten gebeuren.
De agenda van deze Algemene Vergadering is samengesteld als volgt:
1) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020
2) Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het
resultaat
3) Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4) Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5) Statutaire benoemingen.

De OCMW-raad kan een kandidaat lid als afgevaardigde volmachtdrager voordragen als lid van de
Algemene Vergadering. De vertegenwoordigers worden aangeduid voor de volledige legislatuur.
Op de gemeenteraad van 3 september 2019 werd mevrouw Lisbet Aerts reeds aangesteld als
afgevaardigde van de stad Bilzen.
Er wordt voorgesteld om bovengenoemde vertegenwoordiger eveneens te mandateren voor het
OCMW Bilzen en op de algemene vergaderingen voor de komende legislatuur (2019-2024) te
handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de OCMW-raad zijn genomen over de
agendapunten en al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
MOTIVERING
Ethias vraagt om een vertegenwoordiger aan te duiden om deel te nemen aan de jaarlijkse
Algemene Vergadering van EthiasCo namens het OCMW.
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te
weigeren.
BESLISSING
Art. 1 Mevrouw Lisbet Aerts, wonende Diepestraat 2, 3740 Bilzen wordt aangeduid als
afgevaardigde volmachtdrager van het OCMW Bilzen voor het mandaat van afgevaardigde
op de Algemene Vergadering van EthiasCo.
Art. 2 Het Vast Bureau wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissing en zal onverwijld
een afschrift van dit besluit bezorgen aan EthiasCo.
Art. 3 De agendapunten van de Algemene Vergadering via het internetplatform tussen 15 juni 2021
en 30 juni 2021 van EthiasCo cvba worden goedgekeurd.
Art. 4 De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene
Vergadering via het internetplatform tussen 15 en 30 juni 2021 te handelen en te beslissen
conform dit besluit.
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Vaststellen jaarrekening 2020 voor het gedeelte van het OCMW

Met 19 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons
Caubergh, Maike Meijers, Jos Roebben, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Jeroen Lowist, Pieter
Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris, Relinde Willems, Sandra
Jans) en 7 neen-stemmen (Frieda Brepoels, Jean Geraerts, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan
Danen, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Deel 2, Titel 4 over de
beleids- en beheerscyclus.
Besluit Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC).

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC).
FEITELIJKE CONTEXT
De jaarrekening 2020 werd opgemaakt. De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie, een financiële
nota en een toelichting. Met ingang van BBC2020, dus vanaf het meerjarenplan 2020-2025, wordt
één geïntegreerde jaarrekening van stad en OCMW gemaakt. Volgende procedure is van
toepassing bij het vaststellen van de geïntegreerde jaarrekening:
Eerst gaat de OCMW-raad over tot het vaststellen van de jaarrekening 2020 deel OCMW.
Vervolgens gaat de gemeenteraad over tot het vaststellen van de jaarrekening 2020 deel stad om
aansluitend de jaarrekening 2020 deel OCMW goed te keuren.
Jaarrekening 2020 stad en OCMW sluit af met volgende cijfers:
Het balanstotaal op 31 december 2020 bedraagt € 234.855.807, de staat van kosten en
opbrengsten sluit af met een overschot van € 5.660.358.
Het budgettair resultaat bedraagt op 31 december 2020 € 7.377.364 en het beschikbaar budgettair
resultaat is € 9.308.052.
De autofinancieringsmarge bedraagt € 5.121.289 en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge
€ 6.091.434.
MOTIVERING
De jaarrekening 2020 van stad en OCMW Bilzen geeft het beleid weer dat gedurende het boekjaar
2020 is gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.
De financiële nota bevat de financiële gevolgen van het gevoerde beleid.
In de toelichting bij de jaarrekening wordt alle informatie opgenomen die relevant is voor de
raadsleden om de jaarrekening 2020 vast te stellen.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad stelt jaarrekening 2020 van het OCMW vast, omvattende de beleidsnota, de
financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen, alsook de toelichting en de
bijlagen bij de jaarrekening 2020.
Art. 2

Een afschrift van dit besluit en de jaarrekening 2020 wordt overgemaakt aan de
gemeenteraad en toezichthoudende instanties.
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Vaststelling meerjarenplanaanpassing 2020-2025, 3e herziening, MJPA-20_25-21-1 1e
budgetwijziging 2021 van Stad en OCMW Bilzen

Met 20 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Maike Meijers, Jos Roebben, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch,
Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris,
Relinde Willems, Sandra Jans) en 8 neen-stemmen (Frieda Brepoels, Jean Geraerts,
Annick Ponthier, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt
de raad volgend besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 249 van het decreet lokaal bestuur betreffende de beleidsrapporten van de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 249 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en de raad van
maatschappelijk welzijn elk afzonderlijk hun deel van het beleidsrapport vaststellen. De
gemeenteraad keurt het beleidsrapport goed.
Artikel 254 tot en met artikel 256 van het decreet lokaal bestuur betreffende de opmaak van het
meerjarenplan.
FEITELIJKE CONTEXT
Er werd een meerjarenplanaanpassing MJPA20_25-21-1 voor Stad en OCMW Bilzen opgemaakt.
Het beschikbaar budgettair resultaat dient in ieder jaar van de meerjarenplanaanpassing positief te
zijn. Voor de huidige meerjarenplanaanpassing MJPA20_25-21-1 evolueert dit resultaat van
€ 9.308.052,00 in 2020 naar € 1.466.122,00 in 2025.
De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn en bedraagt € 157.584,00.
De meerjarenplanaanpassing MJPA20_25-21-1 van Stad en OCMW Bilzen wordt ter vaststelling
voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn en doorverwezen naar de gemeenteraad van
29 juni 2021 voor goedkeuring.
MOTIVERING
De meerjarenplanaanpassing MJPA20_25-21-1 van het Stad en OCMW Bilzen bevat een beperkt
aantal wijzigingen bij de investeringen en exploitatie en stemt de behoeften af op de werking.
Deze meerjarenplanaanpassing MJPA20_25-21-1 is een bijsturing van het oorspronkelijk
meerjarenplan 2020-2025 dat werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van
17 december 2019 en werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019.
BESLISSING
Art. 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de meerjarenplanaanpassing MJPA20_25-21-1
van Stad en OCMW Bilzen, voor wat betreft haar deel, vast.
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Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels,
Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin,
Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz,
Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) verleent de
OCMW-raad goedkeuring aan de notulen van de zitting van 1 juni 2021.

DE VERGADERING WORDT OM 21:15 UUR GESLOTEN.

Namens de OCMW-raad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

