PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE OCMW-RAAD
VAN 17/12/2019
AANWEZIG:
Guy Sillen (voorzitter),
Johan Sauwens (voorzitter VB),
Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève,
Maike Meijers (leden VB),
Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs,
Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax (raadsleden),
Kristien Schoofs (algemeen directeur)
VERONTSCHULDIGD:
Jeroen Lowist (raadsleden)

DE VERGADERING WORDT DOOR DE VOORZITTER OM 00:43 UUR GEOPEND.

DE RAAD VERGADERT IN OPENBARE VERGADERING.
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Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Bilzen en het OCMW Hoeselt aangaande
de toegang van inwoners van Hoeselt tot de sociale kruidenier Bieskruid en de
tweedehands kinderkleding- en speelgoedwinkel Biesotiekje

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido
Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda
Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom
Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin
Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde
Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Bilzen en het OCMW Hoeselt (1 november 2015)
aangaande de toegang van inwoners van Hoeselt tot de sociale kruidenier Bieskruid en de
tweedehands kinderkleding- en speelgoedwinkel Biesotiekje van 1 januari 2016 tot 31 december
2019.
Art. 84 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

FEITELIJKE CONTEXT
OCMW Bilzen startte aan de hand van toegekende subsidies (€ 79.500) in het ministerieel besluit
25 november 2013 rond bevordering van de sociale economie betreffende het thema’ voeding’ aan
het project ‘Bieskruid’. De sociale kruidenier Bieskruid opende haar deuren op 12 juni 2014 en werd
een jaar later op 18 mei 2015 uitgebreid met de tweedehandswinkel voor kinderkleding en
speelgoed.
Aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst, opgemaakt op 1 november 2015, werd ook aan
de bewoners van Hoeselt toegang verleend aan Bieskruid en Biesotiek op doorverwijzing van het
sociaal huis in Hoeselt voor een bijdrage van €0,35 per bewoner. Deze overeenkomst neemt een
einde op 31 december 2019.
De toegang voor zowel mensen in Bilzen en Hoeselt is beperkt tot mensen die genieten van het
recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) en op doorverwijzing van het sociaal huis
van beiden gemeenten. Deze mensen vallen onder de Europese armoedegrens.
Op dit moment zijn we samen met Margot Depot op zoek om Bieskruid en Biesotiek te
verzelfstandigen. Dit proces zal in de loop van 2020 in een stroomversnelling kunnen geraken.
MOTIVERING
OCMW Bilzen en OCMW Hoeselt zijn beiden vragende partij om de overeenkomst te verlengen.
Het evenwicht tussen aankopen en verkoop is in de afgelopen jaren bewaard gebleven en er is dus
geen onmiddellijke aanleiding om de bijdrage van OCMW Hoeselt te verhogen.
Aangezien we streven naar een verzelfstandiging is de overeenkomst tussen beide OCMW’s vanuit
beide OCMW’s opzegbaar met een periode van 3 maanden. Ook de bijdragen vanuit het lokaal
bestuur dient dan opnieuw herbekeken te worden.
FINANCIËLE ASPECTEN
Vanuit het OCMW Hoeselt wordt een jaarlijkse forfaitaire bijdrage van € 0,35 per inwoner toegekend
aan OCMW Bilzen als bijdrage in de werkingskosten. OCMW Bilzen bezorgt OCMW Hoeselt
hiervoor jaarlijks een factuur tegen eind januari gebaseerd op de bevolkingsaantallen op 1 januari
van dat bepaalde jaar.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Bilzen en het OCMW
Hoeselt aangaande de toegang van inwoners van Hoeselt tot de sociale kruidenier Bieskruid
en de tweedehands kinderkleding- en speelgoedwinkel Biesotiekje voor de periode van
1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 goed.
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Aanpassing van het systeem van de tweede pensioenpijler voor contractuele
personeelsleden naar aanleiding van gewijzigde wetgeving

Met 21 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Inge Moors, Ann Thijs,
Tom Bosch, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris,
Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems), 4 neen-stemmen (Jean Geraerts,
Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) en 5 onthoudingen (Frieda Brepoels,
Veerle Schoenmaekers, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen) neemt de raad volgend
besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56§3 2°.
De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
De wet van 18 december 2018 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de
aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullend karakter ten opzichte van de
rustpensioenen.
De wet van 30 maart 2018 betreffende het gemengd pensioen.
Het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen,
afgesloten in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008.
Het besluit van de OCMW-raad van 20 januari 2011 inzake het invoeren van een tweede
pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden.
FEITELIJKE CONTEXT
Er werd een tweede pensioenpijler ingevoerd voor de contractuele personeelsleden. Daarbij werd
het principe vastgelegd om gefaseerd de kloof te dichten tussen het pensioen van de statutaire en
die van de contractuele personeelsleden, startende met een bruto-rente van 10% in 2010. Vanaf
2011 werd deze rente per jaar dienstactiviteit met 3% aangevuld tot een maximum van 50% bereikt
zal worden.
De wet van 30 maart 2018 betreffende het gemengd pensioen heeft impact op de tweede
pensioenpijler en verplicht besturen om een significant niveauverhoging van het pensioen te
voorzien voor alle contractuele personeelsleden.
Het huidig systeem (Plan Limburg Ethias/Belfius) waarbij stad en OCMW Bilzen zijn aangesloten,
voldoet niet aan de minimumvereisten van de wet van 30 maart 2018.
Bijgevolg is een aanpassing nodig, enerzijds om te genieten van een korting op toekomstige
responsabiliseringsbijdragen en anderzijds om een sanctie zijnde een verdubbeling van de
responsabiliseringsbijdrage te vermijden.

MOTIVERING
In een infovergadering over de tweede pensioenpijler op 4 november 2019 werd door VVSG, Ethias
en Belfius aangegeven dat de enige mogelijkheid bestaat in het overstappen naar Plan Federale
Pensioendienst (plan FPD) met een bijdragevoet van minimum 2% in 2020 en minimum 3% vanaf
2021 op het aan RSZ onderworpen loon.
FINANCIËLE ASPECTEN
Er is een budget voorzien om de financiële gevolgen te waarborgen onder bijdrage plan FPD
federale pensioendienst - 2de pensioenpijler voor stad en ocmw en per jaar:
BP2020_2025-0/GBB-PERS/0119-00/6222007/OCMW/U/0 € 43.000,00
BP2020_2025-0/GBB-PERS/0119-00/6222007/STAD/U/0 € 87.000,00.
BESLISSING
Art. 1

De OCMW-raad zet op 31 december 2019 het huidig systeem van aanvullend
pensioenstelsel (Plan Limburg) stop voor alle contractuele personeelsleden die op
31 december 2019 in dienst zijn en geen gebruik maken van het weigeringsrecht.

Art. 2

De OCMW-raad voert vanaf 1 januari 2020 een nieuw aanvullend pensioenstelsel in voor
zijn contractuele personeelsleden volgens het systeem van Plan Federale Pensioendienst
met een bijdragevoet van 3% vanaf 2020 op het aan RSZ onderworpen loon. Dit systeem
zal van toepassing zijn op alle contractuele personeelsleden die in dienst komen bij het
bestuur vanaf 1 januari 2020 en op alle contractuele personeelsleden die op 31 december
2019 reeds in dienst zijn en geen gebruik maken van het weigeringsrecht.

Art. 3

Voor de contractuele personeelsleden die gebruik maken van het weigeringsrecht, blijft het
huidige systeem van aanvullend pensioenstelsel (Plan Limburg) van toepassing, met
behoud van de opgebouwde rechten cfr. het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2010.

Art. 4

Alle personeelsleden zullen worden ingelicht over het nieuwe systeem. Ze krijgen de vraag
om hun keuze expliciet aan het bestuur kenbaar te maken.
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Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 van Stad en OCMW Bilzen

Met 21 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons
Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Inge Moors, Ann Thijs, Tom
Bosch, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen
Martens, Michiel Peters, Relinde Willems) en 9 neen-stemmen (Frieda Brepoels, Veerle
Schoenmaekers, 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 stemmen over hun deel van het beleidsrapport.

Artikel 254 tot en met artikel 256 van het decreet lokaal bestuur betreffende de opmaak van het
meerjarenplan.
FEITELIJKE CONTEXT
Er werd een meerjarenplan 2020-2025 voor Stad en OCMW Bilzen opgemaakt. Het meerjarenplan
bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.
Het beschikbaar budgettair resultaat dient in ieder jaar van het meerjarenplan positief te zijn. Voor
het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van € 1.437.687,73 in 2020 naar € 833.701,23 in
2025.
De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn en bedraagt € 754.344,22. Het
meerjarenplan 2020-2025 van Stad en OCMW Bilzen wordt ter goedkeuring aan de raad voor
maatschappelijk welzijn voorgelegd.
Het dossier bestaat uit een bundel meerjarenplan 2020-2025; de omgevingsanalyse; het
totaaloverzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties; samenstelling van de
beleidsdomeinen en een ontwerp gemeenteraadsbesluit.
MOTIVERING
In BBC 2020 wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief.
Het vormt de basis van het beleid voor de komende zes jaar. Bovendien is het budget vanaf 2020
geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar is het geïntegreerd in het meerjarenplan.
Bij de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten, de acties en actieplannen die
daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Daarbij aansluitend worden de nodige financiële
middelen voorzien wat resulteert in de financiële planning op basis van de te verwachten
ontvangsten en uitgaven.
BESLISSING
Art. 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het meerjarenplan 2020-2025 van Stad en
OCMW Bilzen vast voor wat betreft haar deel.
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Goedkeuring notulen OCMW-raad 3 december 2019

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido
Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda
Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom
Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin
Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde
Willems, Cindy Sax) verleent de OCMW-raad goedkeuring aan de notulen van de zitting van
3 december 2019.

DE VERGADERING WORDT OM 00:45 UUR GESLOTEN.

Namens de OCMWraad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

