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Regie sociale economie Zuid-Oost Limburg: oprichting interlokale vereniging

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, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Art. 77 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het besluit van het Vast Bureau van 9 december 2019 betreffende de aanvraag tot de verlenging
van het project ‘Regierol Sociale Economie’ voor de periode van 2020 - 2025, dit in samenwerking
met de gemeenten Tongeren, Voeren en Riemst.
Het besluit van het Vast Bureau van 14 april 2020 betreffende de goedkeurde subsidiëring namens
de Vlaamse Overheid inzake het opnemen van een regierol op het vlak van de lokale sociale
economie (2020-2025).

Het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 en de wijzigingsbesluiten van 26 februari
2016 en 14 september 2018 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale
sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de
ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van
het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de latere wijzigingen.
FEITELIJKE CONTEXT
De Vlaamse overheid (departement werk en sociale economie) heeft op datum van 31 maart 2020
zijn goedkeuring verleend voor wat betreft de aangevraagde subsidies voor het opnemen van een
regierol op het vlak van de lokale sociale economie. Stad Bilzen heeft samen met de gemeenten
Tongeren, Voeren en Riemst een dossier ingediend om te voldoen aan de minimaal vereiste
schaalgrootte van 80.000 inwoners.
De subsidie bedraagt jaarlijks € 50.000 en is in principe voor de volledige periode 2020-2025
goedgekeurd, maar de toekenning ervan gebeurt jaarlijks.
Het Vast Bureau heeft in zitting van 14 april 2020 akte genomen van de beslissing van de Vlaamse
overheid (departement werk en sociale economie) en zich in een eerste fase akkoord verklaard met
de gestelde uitvoeringsmodaliteiten. Het getekende besluit wordt toegevoegd als bijlage bij dit
dossier.
Aan de OCMW-raad wordt nu gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst met
statutaire draagkracht houdende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol inzake
sociale economie op het grondgebied Bilzen, Riemst, Tongeren en Voeren (de overeenkomst wordt
toegevoegd als bijlage).
Verder wordt er aan de OCMW-raad gevraagd om de leden voor het beheerscomité van deze
vereniging aan te duiden.
MOTIVERING
Vermits het oprichten van een Intergemeentelijk samenwerkingsverband een verplicht gegeven
betreft binnen de projectoproep namens de Vlaamse overheid lijkt het opportuun dat de OCMW-raad
zich akkoord verklaart met de oprichting van een Interlokale vereniging inzake sociale economie op
het grondgebied Bilzen, Riemst, Tongeren en Voeren.
Gezien de projectoproep tot doel heeft om de sociale economie te stimuleren lijkt het aangewezen
om de schepen, bevoegd voor sociaal beleid aan te duiden als effectief lid en de schepen, bevoegd
voor lokale economie aan te duiden als plaatsvervangend lid in het beheerscomité van de Interlokale
vereniging voor de regierol inzake sociale economie op het grondgebied Bilzen, Riemst, Tongeren
en Voeren.
BESLISSING
Art. 1

De OCMW-raad verleent goedkeuring aan de overeenkomst met statutaire draagkracht
houdende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol inzake sociale
economie op het grondgebied Bilzen, Riemst, Tongeren en Voeren.

Art. 2

De OCMW-raad duidt schepen Maike Meijers als effectief lid, en schepen Bruno Steegen als
plaatsvervangend lid aan, voor het beheerscomité van deze interlokale vereniging.
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Goedkeuring reglement inzake eretitels

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, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 17 § 4, artikel 73
en artikel 148 inzake het toekennen van eretitels aan ocmw-raadsleden, voorzitter en leden van het
bijzonder comité voor de sociale dienst door de OCMW-raad.
FEITELIJKE CONTEXT
De mandataris kan een eretitel toegekend krijgen als beloning voor de loopbaan.
De toekenning van een eretitel aan de burgemeesters is een bevoegdheid van de Vlaamse regering.
De toekenning van een eretitel aan raadsleden, schepenen en voorzitters en leden van het bijzonder
comité voor de sociale dienst daarentegen is een bevoegdheid voor het bestuur.
Het is de gemeenteraad en OCMW-raad die hiervoor de voorwaarden dienen vast te stellen.
MOTIVERING
Aangezien er in Bilzen hieromtrent nog geen reglement bestaat, is het wenselijk dat de OCMW-raad
de voorwaarden voor het toekennen van een dergelijke eretitel vastlegt in een algemeen reglement.
Daarenboven is het aangewezen een uniform reglement vast te leggen voor zowel stad als OCMW.
BESLISSING
Art. 1

De OCMW-raad keurt het navolgend reglement inzake het toekennen van eretitels goed.

Art. 2

De OCMW-raad is bevoegd voor het toekennen van de eretitel van hun ambt aan de
gewezen ocmw-raadsleden en de gewezen voorzitter en leden van het bijzonder comité
voor de sociale dienst onder de hieronder gestelde voorwaarden.

Art. 3

Ere-OCMW-raadslid
De titel van ere-OCMW-raadslid kan worden toegekend aan de rechthebbende die minstens
10 jaar lid is geweest van de OCMW-raad en waarbij het mandaat gestart is onder de
bepalingen van het OCMW-decreet.
De perioden van lidmaatschap van de gemeenteraad binnen hetzelfde bestuur, al dan niet
aansluitend voor of na het ambt van OCMW-raadslid, kunnen in voorkomend geval hiervoor
meegerekend worden, met dien verstande dat de periode van het mandaat van
lidmaatschap van de OCMW-raad het langst heeft geduurd. In het ander geval kan de titel
van eregemeenteraadslid aangevraagd worden via het specifiek reglement.

De raadsleden die pas lid van de OCMW-raad zijn geworden onder de bepalingen van het
Decreet over het Lokaal bestuur kunnen de titel van eregemeenteraadslid aanvragen via het
specifiek reglement.
Art. 4

Erevoorzitter van het OCMW/bijzonder comité voor de sociale dienst
De titel van erevoorzitter van het OCMW/BCSD kan worden toegekend aan de
rechthebbende die minstens 10 jaar dit ambt heeft bekleed.
Jaren als voorzitter van de OCMW-raad in de constellatie zoals deze bestond onder het
OCMW-decreet worden gelijkgesteld met jaren als voorzitter van het BCSD en tellen mee
voor de toekenning van deze eretitel.
De schepen van rechtswege (thans voorzitter BCSD, voorheen voorzitter van de OCMWraad) heeft de keuze tussen de titel van ereschepen of de titel van erevoorzitter van het
OCMW/BCSD. Beide eretitels kunnen niet samen gevoerd worden.

Art. 5

Erelid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
De titel van erelid van het BCSD kan worden toegekend aan de rechthebbende die minstens
10 jaar lid is geweest van het BCSD.
Personen die zowel raadslid als lid van het BCSD geweest zijn, maken de keuze tussen de
titel van ereraadslid of erelid van het BCSD. Beide eretitels kunnen niet samen gevoerd
worden.

Art. 6

De eretitel kan postuum toegekend worden, met instemming of op verzoek van de
nabestaanden.

Art. 7

De eretitel wordt niet automatisch verleend.
De eretitel wordt verleend op vraag van de betrokkene of de nabestaanden van de
overleden mandataris.

Art. 8

Betrokkene dient van onberispelijk gedrag te zijn. Hieronder wordt verstaan het ontbreken
van een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een tuchtstraf of het niet bestaan van
andere erg onterende feitelijkheden. De gewezen mandataris moet uitdrukkelijk de toelating
geven aan de algemeen directeur om een bewijs van goed gedrag en zeden op te vragen.

Art. 9

De eretitel kan niet worden toegekend zolang de in aanmerking komende mandataris nog
een mandaat van burgemeester, schepen, raadslid of lid van het BCSD uitoefent.
Indien de eretitel reeds werd toegekend en de betrokkene opnieuw mandataris wordt mag
de eretitel niet gevoerd worden tijdens de uitoefening van het (nieuwe) mandaat.

Art. 10 Betrokkene dient bij de aanvraag of de toestemming een verklaring op eer te voegen waarbij
verklaard wordt dat hij voldoet aan bovenvermelde voorwaarden.
Art. 11 Aan de eretitel zijn geen financiële voorwaarden verbonden.
Art. 12 De eretitel wordt toegekend in openbare zitting van de OCMW-raad.
Art. 13 Als na de toekenning van de eretitel betrokkene een zware strafrechtelijke veroordeling dan
wel een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat, kan de OCMW-raad
de eretitel intrekken in geheime zitting.
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Goedkeuring notulen OCMW-raad 7 april 2020

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, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems) verleent de OCMW-raad goedkeuring aan de notulen van de zitting
van 7 april 2020.

DE VERGADERING WORDT OM 23:07 UUR GESLOTEN.

Namens de OCMW-raad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

