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Goedkeuring aanpassing van artikel 271 van de Rechtspositieregeling, Tekst 1 en
Tekst 2

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, 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, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax,
Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De rechtspositieregelingen, Tekst 1 en Tekst 2 van het OCMW personeel, zoals laatst goedgekeurd
door de OCMW-raad van 30 november 2015.

FEITELIJKE CONTEXT
Artikel 271 van de Rechtspositieregelingen, tekst 1 en tekst 2 vermeldt dat een statutair
personeelslid na een afwezigheid van minstens 1 maand wegens ziekte of ongeval, zijn/haar functie
terug kan opnemen met deeltijdse prestaties van ten minste de helft van het normale uurrooster van
het betrokken personeelslid. De toestemming wordt verleend voor een periode van ten hoogste drie
maanden. Deze periode kan éénmaal verlengd worden met een periode van ten hoogste drie
maanden. Daarna stopt deze mogelijkheid.
Na de uitputting van deze periode van maximum 6 maanden dienen de statutaire medewerkers de
keuze te maken tussen ofwel het werk volledig te onderbreken wegens ziekte ofwel het werk
volledig te hervatten, ook al is medisch gezien een deeltijdse verderzetting van hun werkzaamheden
aangeraden.
Deze regeling wordt momenteel beperkt in tijd omdat de deeltijdse afwezigheid wegens ziekte
beschouwd wordt als verlof en gelijkgesteld is met dienstactiviteit. De personeelsleden ontvangen
hierdoor in deze periode én hun volledig loon én er worden geen ziektekredietdagen in mindering
gebracht.
MOTIVERING
Om de re-integratie van langdurig zieken te bevorderen en om de verschillende regelgevingen
inzake deeltijds ziekte/deeltijds werken voor statutaire medewerkers en contractuele medewerkers
zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is het wenselijk bovenvermelde regeling aan te passen:
-

zodat statutaire personeelsleden voor meerdere opeenvolgende periodes van 3 maanden op
advies van de controle- of adviserend arts om medische redenen deeltijds kunnen werken.

-

maar dat deze afwezigheid wegens ziekte niet langer gelijkgesteld zal worden met
dienstactiviteit en bijgevolg zal aangerekend worden op het beschikbare ziektekrediet. Zij
ontvangen hierdoor nog steeds hun volledig loon, maar er zullen wel ziektekredietdagen in
mindering gebracht worden.

Indien we bovenstaande aanpassen, dienen we er rekening mee te houden dat personeelsleden op
termijn kunnen geconfronteerd worden met het feit dat zij hun ziektekredietdagen uitgeput zullen
hebben, niettegenstaande een verderzetting van hun deeltijdse prestaties toch aangeraden blijkt.
Vermits de mogelijkheid om vervolgens deeltijds in disponibiliteit te gaan momenteel nog steeds
onbestaande is, zullen deze personeelsleden bijgevolg op dat moment het werk ofwel voltijds
moeten hervatten ofwel volledig in ziekteverlof (disponibiliteit) moeten gaan.
Om deze personeelsleden toch nog de mogelijkheid te bieden om het werk na advies van de
controle- of adviserend arts deeltijds verder te zetten, stellen we voor om aan de bovenstaande
wijziging in de rechtspositieregeling ook het volgende toe te voegen:
-

de deeltijdse prestaties na ziekte voor de personeelsleden die geen ziektekredietdagen meer
hebben, worden beschouwd als verlof en gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Zie in bijlage de protocols van de vakbonden.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad verleent zijn goedkeuring voor de aanpassing van artikel 271 van de
rechtspositieregeling Tekst 1 en Tekst 2 inzake deeltijdse prestaties wegens ziekte waardoor
onderstaande tekst:

§1. Een statutair personeelslid dat na een afwezigheid van minstens 1 maand wegens ziekte
of ongeval van gemeen recht geschikt wordt geacht om zijn functie weer op te nemen met
deeltijdse prestaties, kan toestemming krijgen zijn functie opnieuw op te nemen met een
deeltijds uurrooster van ten minste de helft van het normale uurrooster van het betrokken
personeelslid. De toestemming wordt verleend voor een periode van ten hoogste drie
maanden.
Onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze als bij het toestaan van de eerste periode
van deeltijdse prestaties wegens ziekte kan de periode van deeltijdse prestaties wegens
ziekte éénmaal worden verlengd met een periode van ten hoogste drie maanden.
§2. De afwezigheid van het statutaire personeelslid tijdens een periode van deeltijdse
prestaties wegens ziekte wordt beschouwd als verlof en gelijkgesteld met dienstactiviteit, en
niet aangerekend op het aantal nog beschikbare ziektekredietdagen.
wordt vervangen door:
§1. Een statutair personeelslid dat na een afwezigheid van minstens 1 maand wegens ziekte
of ongeval van gemeen recht geschikt wordt geacht om zijn functie weer op te
nemen met deeltijdse prestaties, kan toestemming krijgen zijn functie opnieuw op te
nemen met een deeltijds uurrooster van ten minste de helft van het normale uurrooster van
het betrokken personeelslid. De toestemming wordt verleend voor een periode van
ten hoogste drie maanden.
Onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze als bij het toestaan van de eerste periode
van deeltijdse prestaties wegens ziekte kan de periode van deeltijdse prestaties wegens
ziekte meermaals verlengd worden met een periode van telkens ten hoogste drie maanden.
§2. De afwezigheid van het statutaire personeelslid tijdens een periode van deeltijdse
prestaties wegens ziekte wordt beschouwd als ziekteverlof. De afwezigheid wordt pro rata
aangerekend op het aantal nog beschikbare ziektekredietdagen.
§3. Wanneer het ziektekrediet is uitgeput, wordt de afwezigheid van het statutaire
personeelslid tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte beschouwd als
verlof en gelijkgesteld met dienstactiviteit.
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Goedkeuring overeenkomst bezetting ter bede van ter beschikking gestelde woning
van Cordium in functie van crisisopvang

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, 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, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax,
Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Art. 77 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

FEITELIJKE CONTEXT
Het OCMW wordt geconfronteerd met een gezin van 7 personen, dat wegens een ernstige lekkage
in de gezinswoning deze niet langer kan bewonen. Dit grote gezin is op zoek naar een
noodoplossing om hier tijdelijk onderdak te krijgen in afwachting van een verdere oplossing.
Het OCMW bevroeg zich bij diverse sociale partners, die aangaven geen oplossing te kunnen
bieden voor de problematiek.
CORDIUM beschikt evenmin over een woning die in toepassing van de sociale huurwetgeving op
een duurzame wijze ter beschikking kan worden gesteld.
Wel is CORDIUM eigenaar van een woning die momenteel tijdelijk leeg staat in afwachting van
wederopbouw. CORDIUM is bereid om deze woning voor korte tijd ter beschikking van het OCMW
te stellen zodat zij het betreffende noodlijdende gezin hierin tijdelijk kan onderbrengen, in afwachting
van een spoedige verdere oplossing voor het gezin. Anderzijds is het de bekommernis van
CORDIUM dat hierdoor de werken aan haar onroerend goed op geen enkele wijze mogen worden
vertraagd, verhinderd of bemoeilijkt.
Om deze reden is CORDIUM bereid om aan het OCMW een precair recht van bezetting te verlenen.
MOTIVERING
Het OCMW was op zoek naar een crisiswoning voor een noodlijdend gezin met 5 kinderen.
De eigen crisiswoningen van het OCMW waren bezet.
Cordium kon een woning tijdelijk beschikbaar stellen voor 3 maanden om de periode naar een
duurzame oplossing te kunnen overbruggen.
FINANCIELE ASPECTEN
De bezettingsvergoeding bedraagt € 400 per maand. De nutsvoorzieningen van water en
elektriciteit worden overgedragen naar het OCMW.
De kosten dienen betaald te worden van 2021/ACT-12/0930-01/6100800/OCMW/VB/IPGEEN. Deze uitgave moeten bij de eerst volgende budgetwijziging nog voorzien worden.
Het noodlijdende gezin betaalt volgens de algemene richtlijnen van de crisiswoning
€ 443,58 bezettingsvergoeding per maand en een maandelijkse bijdrage aan de vaste kosten
van € 225 op basis van de gezinssamenstelling. 2021/ACT-129/093001/7050001/OCMW/VB/IP-GEEN.
De inkomsten zullen de uitgave dus wellicht compenseren.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad keurt voorliggende overeenkomst bezetting ter bede met Cordium goed.
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Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Arktos vzw

Met 25 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Inge Moors, Ann Thijs,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Twan Geris, Michiel Peters, Relinde Willems,

Sandra Jans) en 4 neen-stemmen (Jean Geraerts, Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax)
neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Art. 78 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
De projectoproep 528 “Lokale partnerschappen voor jongeren – Tweede ronde/Blinde Vlekken” van
het ESF-agentschap
FEITELIJKE CONTEXT
Arktos vzw is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in
kwetsbare situaties en personen met een handicap voor wie de aansluiting op school, werk en
samenleving minder evident blijkt. Daarnaast ondersteunen ze ouders, scholen, partners en
overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren.
In het kader van de projectoproep 528 “Lokale partnerschappen voor jongeren – Tweede
ronde/Blinde Vlekken” (ESF-agentschap) wensen zij een samenwerkingsverband aan te gaan met
het OCMW van Bilzen en het OCMW van Tongeren. De samenwerking zal concreet vorm krijgen
binnen het projectvoorstel ‘Via Via’. Naast het OCMW worden ook VDAB, het Huis van het Kind, het
JAC, vzw Health, Huize Sint Augustinus en de GBO-werking omschreven als betrokken partners.
Doel van het project is om kwetsbare jongeren (18-30 jaar) die kampen met een multiproblematiek
stappen te laten zetten binnen verschillende levensdomeinen. Dit door hen te koppelen aan een
‘trajectgezel’ die op outreachende en aanklampende wijze op pad gaat met de jongeren. De jongere
zelf zal in zijn kracht gezet worden door activiteiten die georganiseerd worden of bestaande
activiteiten (groepsvorming en/of individueel). Samen op zoek gaan naar wat er nodig is voor de
jongere en welke organisatie het best geplaatst is om deze ondersteuning te bieden, is één van de
taken van de trajectgezel. Daarnaast zal er op mesoniveau een ‘netwerkcoördinator Jongeren’
aangesteld worden. Die zal de ‘lijm’ vormen tussen reeds bestaande overlegstructuren (Huis van het
Kind, To Have a Home, Partnerschap GBO en Kruispunt Psychische kwetsbaarheid).
Onder voorbehoud van goedkeuring door het ESF zal het project lopen van 1/04/2021 tot en met
31/12/2022. Binnen deze periode beoogt Arktos vzw om 100 jongeren voor de volledige duurtijd van
het project te begeleiden (binnen werkingsgebied Bilzen-Tongeren). De OCMW’s worden
opgenomen als partner en toeleider. Er wordt verder geen cofinanciering gevraagd.
Arktos vzw vraagt aan het OCMW van Bilzen om de projectaanvraag mee te ondersteunen en
daarbij de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
De ESF-projectoproep, het projectvoorstel ‘Via Via’ en de samenwerkingsovereenkomst worden
toegevoegd als bijlage.
MOTIVERING
Het versterken van de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt betreft een
uitdaging waar we vanuit het Sociaal Huis sterk op willen blijven inzetten. Dat werd ook zo
omschreven binnen de lokale sociale beleidsplannen (2020-2025). Het voorgestelde
samenwerkingsverband kent bovendien geen directe financiële implicaties voor het Sociaal Huis.
Het lijkt dan ook opportuun om de projectaanvraag van Arktos vzw mee te ondersteunen en akkoord
te gaan met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

FINANCIËLE ASPECTEN
Geen
BESLISSING
Art. 1
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Het vast bureau verklaart zich akkoord om een samenwerkingsverband aan te gaan met
Arktos vzw in het kader van projectoproep 528 “Lokale partnerschappen voor jongeren –
Tweede ronde/Blinde Vlekken” van het ESF-agentschap en in het bijzonder voor wat
betreft het projectvoorstel ‘Via Via’.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst CAW Limburg vzw en OCMW Bilzen

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, 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, Bart Lindelauf, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de
raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Art. 77 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Art. 18 van het decreet betreffende armoedebestrijding 21 maart 2003.
FEITELIJKE CONTEXT
Het armoededecreet voorziet in de subsidiëring van projecten met een experimenteel, aanvullend
en/of vernieuwend karakter. Zo was er de projectoproep 2020 'outreachend bereiken van mensen in
armoede'.
Personen die in een kwetsbare positie leven, dreigen door COVID-19 zwaarder getroffen te worden.
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding wil met de oproep
projecten ondersteunen die mensen in armoede proactief en outreachend opzoeken, terug contact
uitbouwen en onderhouden, hun netwerken terug te versterken, te connecteren met de samenleving
en ervoor te zorgen dat ze – wanneer nodig – psychosociale bijstand krijgen.
Vzw's konden tot en met 10 oktober 2020 een aanvraag indienen. Projecten lopen maximaal 12
maanden (start op 1 november 2020 tot uiterlijk op 30 november 2021). De maximale
subsidietoekenning bedraagt € 100.000. Deze periode werd onlangs met 3 maanden verlengd door
de laattijdige kennisgeving.
In Bilzen kennen we binnen het sociaal huis, het SVK Houtvast en de politionele diensten een
specifieke doelgroep die voor overlast zorgt en waar veel tijd en middelen naar gaan. Deze groep
van mensen kampt met verslavingsproblematieken, psychiatrische problemen, zijn veelal dakloos of
beschikken niet over een duurzame verblijfplaats. Als deze mensen dan uiteindelijk een opportuniteit
aangeboden krijgen, wordt deze kans veelal verkeken door wanbetaling of overlast naar aanleiding
van hun problematiek. Zowel de hulpvragers als hulpverleners geraken gedemotiveerd. De kloof is
in COVID-19-tijden enkel versterkt tot minder laagdrempelige toegankelijkheid van de hulpdiensten.

De ambitie om toch met deze moeilijke doelgroep intensief aan de slag gaan is er al enige tijd.
Naar aanleiding hiervan werden reeds gesprekken aangeknoopt met het CAW, gezien zij met een
aantal vernieuwende methodieken rond dak- en thuisloosheid werken zoals CABRIO. Een
outreachende en multidisciplinaire aanpak met welzijns- en geestelijke gezondheidspartners is
aangewezen om de kern van de problemen aan te pakken. Om de outreachende aanpak te
garanderen dient de methodiek ‘straathoekwerk’ eveneens ingevoerd te worden. Dit ontbreekt
momenteel in Bilzen.
De projectoproep 2020 'outreachend bereiken van mensen in armoede' kan hierin alvast een
doorstart betekenen. Het CAW Limburg deed aan de lokale besturen van Tongeren en Bilzen een
voorstel om rond de aanpak van dak- en thuisloosheid een aanvraagdossier in te dienen binnen
deze oproep.
Voor Bilzen is het belangrijk dat deze methodiek ook toegankelijk is voor wanneer de duurzame
woonsituatie bedreigt wordt, alsook om de begeleiding aan te houden wanneer er een duurzame
woning is gevonden en de nood voor deze begeleiding nog aanwezig is.
Het vast bureau stemde in om de aanvraag mee te ondersteunen als kernpartner en een financiële
bijdrage te leveren indien het project werd goedgekeurd.
Het project werd goedgekeurd door de Vlaamse overheid voor een maximaal subsidiebedrag voor
de periode van 1 november 2020 tot 31 januari 2022. CAW legt een samenwerkings-overeenkomst
voor met betrekking tot de financiële bijdrage van Bilzen. Samen met de bijdrage van OCMW
Tongeren en de subsidies zal aanvullend op het project een straathoekwerker worden aangesteld
door het CAW Limburg.
MOTIVERING
In Bilzen kennen we binnen het sociaal huis, het SVK Houtvast en de politionele diensten een
specifieke doelgroep die voor overlast zorgt en waar veel tijd en middelen naar gaan.
De projectaanvraag van het CAW Limburg, Bilzen en Tongeren in kader van projectoproep 2020
'outreachend bereiken van mensen in armoede' werd goedgekeurd.
Bij de aanvraag werd een financiële bijdrage van de lokale overheden gesteld voor de volledige
uitrol van het project ten bedrage van € 21.250 per lokaal bestuur.
In de meerjarenplanning werd een budget voorzien om een actie op te zetten rond de doelgroep
thuislozen.
FINANCIËLE ASPECTEN
Het project zal beheerd worden door CAW Limburg vzw. Er is een Vlaamse subsidie van
€ 100.000.
Deze betreft de personeelskost van telkens 0,20 FTE voor de coördinatie, medewerker CAW,
medewerker beschut wonen, medewerker mobiel team Noolim, medewerker CAD (Zorggroep
Zin).

Het project vergt ook de insteek van een straathoekwerker. Deze investering wordt gevraagd
van de lokale besturen. Voor Bilzen betreft dit maximaal een halftijdse tewerkstelling. Indien
deze tewerkstelling wordt uitgegeven aan LiSS (Limburgs initiatief Straathoekwerk), dat
momenteel ook onderdeel is van het CAW Limburg, zal dit een maximale kost meebrengen
tussen de € 35.000 en € 38.000. Een gedeelte zal opgenomen worden binnen de Vlaamse
subsidie. Een bijdrage van de lokale besturen van elk € 21.250 werd op voorhand
overeengekomen.
Een bedrag van € 40.000 voor deze actie werd in 2021 opgenomen onder act-12 0930-02 6499020
en is dus ruim toereikend.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad stemt in met de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met CAW
Limburg vzw in kader van het project CABRIO ‘reaching-out – to have a home’ BilzenTongeren.
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Goedkeuring notulen OCMW-raad 2 maart 2021

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, 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, Bart Lindelauf, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) verleent
de raad goedkeuring aan de notulen van de zitting van 2 maart 2021.

DE VERGADERING WORDT OM 00:15 UUR GESLOTEN.

Namens de OCMW-raad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

