PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE OCMW-RAAD
VAN 03/03/2020
AANWEZIG:
Guy Sillen (voorzitter),
Johan Sauwens (voorzitter VB),
Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Griet Mebis, Maike Meijers (leden VB),
Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors,
Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax (raadsleden),
Kristien Schoofs (algemeen directeur)

Schepen Fons Caubergh vervoegt de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 7.
Raadsleden Ann Thijs en Baudouin Wolwertz vervoegen de openbare zitting bij behandeling van
agendapunt 7.
Schepen Emile Degrève vervoegt de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 9.
Raadslid Véronique Jans verlaat de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 9 en vervoegt
de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 10.
Raadslid Jos Roebben verlaat de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 11.

DE VERGADERING WORDT DOOR DE VOORZITTER OM 23:25 UUR GEOPEND.

DE RAAD VERGADERT IN OPENBARE VERGADERING.
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Verlenging samenwerkingsovereenkomst CKG Molenberg Mobiele begeleiding

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Griet Mebis, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend
besluit:

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Art. 77 van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 waarin het budget werd goedgekeurd.
FEITELIJKE CONTEXT
Sinds 2013 is er een samenwerking tussen het lokaal bestuur en CKG Molenberg voor het mobiel
aanbod voor jonge gezinnen uit Bilzen. Na evaluatie is er besloten om deze samenwerking verder te
zetten.
De mobiele begeleiding vanuit CKG Molenberg omvat:
•
•
•
•

Ondersteuning van een vaste halftijdse gezinsbegeleidster vanuit CKG Molenberg,
Wekelijks huisbezoek bij gezinnen met jonge kinderen (tot 12 jaar) waarvan een rechtstreekse
doorverwijzing gebeurt door het Sociaal Huis voor opvoedingsondersteuning,
Medewerkers sociale dienst en Huis van het Kind kunnen beroep doen op de expertise vanuit
CKG Molenberg op het vlak van opvoedingsondersteuning,
Actieve betrokkenheid bij het samenwerkingsverband Huis van het Kind.

Om dit te regelen werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen partijen, waarin alle
modaliteiten werden opgenomen en die als bijlage wordt gevoegd.
MOTIVERING
Vermits zowel het OCMW, en dan in het bijzonder in kader van de strijd tegen gezinsarmoede, als
CKG Molenberg dezelfde raakvlakken hebben in de preventieve opvoedingsondersteuning en de
lopende samenwerking goed verloopt is het opportuun om deze samenwerkingsovereenkomst te
verlengen.
FINANCIËLE ASPECTEN
De totale uitgave bedraagt € 25.775.
De nodige kredieten voorzien werden in het budget 2020 onder ACT-130/0944-00/6499100.
Er is een gunstig financieel advies.
BESLISSING
Art. 1

De OCMW-raad keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met CKG
Molenberg mobiele begeleiding goed.

Art. 2

De overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december
2025.

Art. 3

De nodige kredieten werden voorzien in de BBC 2020 onder ACT- 130/0944-00/6499100.
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Verlenging samenwerkingsovereenkomst Pleegzorg Bilzen

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Griet Mebis, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris,

Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend
besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Art. 77 van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.
FEITELIJKE CONTEXT
Sinds 2016 is er een samenwerking tussen het lokaal bestuur en Pleegzorg Limburg. Hierdoor mag
Bilzen zich een pleegzorggemeente noemen.
De samenwerking omvat:
•
•
•
•

het promoten van Pleegzorg Limburg via het gebruik van de stedelijke communicatiekanalen
het organiseren van een informatieavond, in samenwerking met Pleegzorg Limburg
de aanwezigheid van Pleegzorg op belangrijke doelgroepgerichte evenementen van de stad
Bilzen
minstens één jaarlijks overlegmoment tussen Pleegzorg en de stad om de jaarlijkse acties te
bespreken.

Om dit te regelen werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen partijen, waarin alle
modaliteiten werden opgenomen en die als bijlage wordt gevoegd.
MOTIVERING
De lokale invulling van dit thema wordt ervaren als positief. Ook de lopende samenwerking met
Pleegzorg Limburg als organisatie verloopt goed en daarom is het opportuun om de
samenwerkingsovereenkomst te verlengen.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Pleegzorg
Limburg goed.
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Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met uitbetalingsactor Fons

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Griet Mebis, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend
besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Art. 77 van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.
Het decreet van 18 april 2018 betreft toelagen gezinsbeleid.
Het besluit van het college van de burgemeester en schepenen van 22 oktober 2018.

FEITELIJKE CONTEXT
Op 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de kinderbijslag over van de Federale Overheid en krijgt het
een nieuwe naam: “het groeipakket”.
Het OCMW en een uitbetalingsactor van het groeipakket FONS hebben na overleg besloten een
samenwerking op te starten die op het volgende neerkomt:
- Elke tweede woensdag van de maand, in de voormiddag, met uitzondering van de
schoolvakanties zal een vaste medewerker van Fons een zitdag houden voor burgers die vragen
hebben over het groeipakket.
- Vanuit Fons nemen ze de volledige verantwoordelijkheid voor hun dienstverlening en personeel.
- Het OCMW van Bilzen stelt op haar beurt een kantoorruimte met internetaansluiting ter
beschikking op het aangegeven tijdstip van de zitdag zoals hierboven omschreven.
MOTIVERING
We kiezen voor FONS (vroegere Famifed) omdat zij een neutrale positie innemen gezien de enige
publieke uitbetalingsactor zijn. De overige uitbetalingsactoren zijn private voorzieningen. We willen
graag met FONS een start nemen en sluiten op lange termijn geen verdere samenwerkingen met
andere uitbetalingsactoren uit. Dit is een regionale visie door de stuurgroep van Huizen van het Kind
Zuid-Limburg uitgewerkt en bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen op
22 oktober 2018.
Er zijn geen verplichtingen om een zitdag te organiseren maar er is wel de verwachting vanuit het
agentschap Opgroeien (samensmelting van Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een gedeelte van
VAPH) dat er een minimale samenwerking en toeleiding is vanuit de Huizen van het Kind in kader
van het groeipakket.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad gaat akkoord met het samenwerkingsovereenkomst met uitbetalingsactor
FONS vanaf 1 april 2020.
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Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Rap op Stap 2020-2025

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Griet Mebis, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend
besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Het raadsbesluit d.d. 18 maart 2014 m.b.t. de samenwerkingsovereenkomst met VZW Horizont rond
Rap op Stap op maat van Sociaal Huis Bilzen.

Art. 2 van het Decreet betreffende de Lokale Diensteneconomie van 22 november 2013 aangaande
de financiering van de dienstverlening met toepassing van besluit 2012/21/EU van de EU
Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor
openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch
belang belaste ondernemingen.
Art. 77 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT
Er loopt sinds 2014 een samenwerkingsovereenkomst met Horizont vzw/Rap op Stap en Sociaal
Huis Bilzen. Dit ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van de kansarme burger.
Een verdere samenwerking tussen OCMW, stadsdiensten en Horizont vzw werd in duidelijke
afspraken gegoten en bekrachtigd door CBS van 24 januari 2017 en door de OCMW-raad van
15 december 2016.
Verder bouwend hierop werd in 2017 geïnvesteerd in het ontwikkelen van een platform vrijetijdsparticipatie tussen het Sociaal Huis, verschillende diensten binnen afdeling Vrije Tijd van de Stad,
Horizont vzw en lokale actoren die werken met mensen in armoede.
Dit resulteerde in de aanvraag en toekenning van het trekkingsrecht van de Vlaamse overheid voor
de oprichting van een netwerk vrijetijdsparticipatie. Binnen dit netwerk is vzw Horizont een
belangrijke partner in het bereiken van de beoogde doelgroep.
In 2018 werd de samenwerking inhoudelijk bijgestuurd in die zin dat de halve zitdag per week in het
Sociaal Huis opgetrokken werd naar een volledige zitdag per week. Verder werd aan Horizont
vzw/Rap op Stap gevraagd om in te staan voor de opvolging en administratie van de tussenkomsten
in individuele dossiers vanuit het trekkingsrecht van de Vlaamse overheid.
MOTIVERING
Op basis van de verkregen eindevaluatie-rapportage van de samenwerking voor het jaar 2019
tussen Horizont vzw/Rap op Stap kan geconcludeerd worden dat de overeenkomst volledig
uitgevoerd werd en Sociaal Huis Bilzen kan overgaan tot uitbetaling van het saldo van 50%. Dit voor
wat betreft de jaarlijkse financiering van 2019. Daarnaast lijkt het wenselijk om deze dienstverlening
te verlengen voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Vandaar het voorstel om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Horizont
vzw/Rap op Stap ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van kansarme burgers voor de periode van
1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
En daarbij over te gaan tot uitbetaling van het voorschot van 50%. Dit voor wat betreft de jaarlijkse
financiering van 2020.
De samenwerking met de verschillende vrijetijdsdiensten van stad Bilzen binnen het Lokale netwerk
Vrijetijdsparticipatie wordt overwegend positief geëvalueerd. De inhoudelijke en financiële
bepalingen zullen verder uitgewerkt worden in functie van de actuele noden. Daarvoor wordt
verwezen naar de bepalingen binnen de specifieke afsprakennota tussen vzw Horizont en Stad
Bilzen in het kader van het beheer van het Lokale Fonds Vrijetijdsparticipatie Bilzen en de
verklarende nota die opgemaakt werd in samenspraak met de stedelijke vrijetijdsdiensten.
Volgende documenten worden toegevoegd als bijlage:
Evaluatie samenwerking Horizont vzw – Rap op Stap op maat 2019

Samenwerkingsovereenkomst 2020- 2025.
FINANCIËLE ASPECTEN
Inzake de uitbetaling van het voorschot voor werkingsjaar 2020 werd er een krediet voorzien in het
OCMW budget – dienstjaar 2020 onder artikelnummer 2020/ACT-1/0900-07/6499140
Inzake de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met Rap op Stap/Horizont werd er een krediet
voorzien in het OCMW budget onder artikelnummer:
- 2020/ACT-1/0900-07/6499140
- 2021/ACT-1/0900-07/6499140
- 2022/ACT-1/0900-07/6499140
- 2023/ACT-1/0900-07/6499140
- 2024/ACT-1/0900-07/6499140
- 2025/ACT-1/0900-07/6499140.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad neemt kennis van de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst met
Horizont vzw/Rap op Stap voor wat betreft het werkingsjaar 2019 en keurt de uitvoering
ervan goed.
Art. 2 De OCMW-raad gaat akkoord met vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst 20202025 met Rap Op Stap/Horizont vzw voor een totaalbedrag van € 74.400 (€ 12.400 per
werkingsjaar).
Art. 3 De OCMW-raad gaat akkoord om het voorschot van de jaarlijkse financiering 2020 aan Rap
Op Stap/Horizont vzw uit te betalen. Dit ten bedrage van € 6.200.
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Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie Bilzen - goedkeuring reglement groepsuitstappen

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Griet Mebis, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend
besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 77 van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering
van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport.
Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het decreet van
18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de
participatie in cultuur, jeugdwerk en sport.
Besluit van college van burgemeester en schepenen van 21 oktober 2019 betreffende Lokaal Fonds
Vrijetijdsparticipatie Bilzen beheer bijkomend budget individuele tussenkomsten 2019.

FEITELIJKE CONTEXT
Het Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie Bilzen is een initiatief van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Het doel van het fonds is mensen die in armoede leven meer te laten participeren aan
cultuur, sport en jeugdactiviteiten door financiële drempels te verlagen.
Van de Vlaamse overheid ontvangt het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie Bilzen een budget
(trekkingsrecht) voor de periode van 2020-2025 ten bedrage van € 6.747,00 per jaar. Deze middelen
worden integraal aangewend voor tussenkomsten in individuele vrijetijdsactiviteiten. De gelden
binnen het fonds worden beheerd door Stad Bilzen in samenwerking met Sociaal Huis Bilzen. Met
het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie werd gekozen om het beheer van dit fonds bij Horizont/vzw
Rap op Stap te leggen. Zij staan in voor de verdeling van de gelden bij mensen in armoede via hun
wekelijkse zitdag op maandag in het Sociaal Huis.
Naast tussenkomsten in individuele vrijetijdsactiviteiten krijgen we ook de vraag naar tussenkomsten
voor groepsuitstappen georganiseerd door leden van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie Bilzen.
MOTIVERING
Bij de eerste budgetwijziging van 2019 alsook in de MJP 2020-2025 werd een bijkomend krediet van
€ 7.724,00 voorzien. Dit als aanvulling op het trekkingsrecht van € 6.747,00 die we als stad
ontvangen vanuit het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie (2020-2025).
Het beheer van de bijkomende middelen betreffende de individuele tussenkomsten (€ 3.224,00) ligt
bij vzw Horizont, naast het bestaande trekkingsrecht van € 6.747,00. Het totaal te besteden budget
voor individuele tussenkomsten beheerd door vzw Horizont komt hiermee op € 9.971,00.
Voor de tussenkomst voor groepsuitstappen (€ 4.500,00) dient er een reglement opgemaakt te
worden.
FINANCIËLE ASPECTEN
Het bestaande krediet inzake tussenkomsten vrijetijdsparticipatie werd voorzien in het OCMW
budget onder artikelnummer:
- 2020/ACT-1/0900-07/6499140
- 2021/ACT-1/0900-07/6499140
- 2022/ACT-1/0900-07/6499140
- 2023/ACT-1/0900-07/6499140
- 2024/ACT-1/0900-07/6499140
- 2025/ACT-1/0900-07/6499140.
BESLISSING
Art. 1

De OCMW-raad keurt het onderstaande reglement inzake de besteding gelden Lokaal
Fonds Vrijetijdsparticipatie Bilzen betreffende groepsuitsappen goed.

Reglement besteding gelden Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie Bilzen betreffende de
groepsuitstappen
Algemeen
Conform artikel 22 van het Participatiedecreet van 18 januari heeft het lokaal bestuur een lokaal
netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede opgestart.

Het netwerk heeft als opdracht de participatiedrempels voor personen in armoede op vlak van
cultuur, jeugdwerk en sport weg te werken. Voor deze opdracht voorziet de Vlaamse Overheid
middelen voor elke gemeente, het zogenaamde trekkingsrecht.
Het trekkingsrecht van de Vlaamse overheid dat de Stad Bilzen gesubsidieerd krijgt, wordt
aangewend voor de financiering van individuele tussenkomsten van deelname door personen in
armoede aan vrijetijdsinitiatieven, - activiteiten en – verenigingen. Dit budget wordt beheerd door
Rap op Stap conform de afsprakennota besteding gelden Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie Bilzen.
OCMW Bilzen voorziet een budget voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten in groepsverband
georganiseerd door leden van het lokaal netwerk. Dit budget wordt beheerd door OCMW Bilzen. De
totale uitgave bedraagt € 4.500,00 per kalenderjaar. De nodige kredieten zijn voorzien onder
jaarbudgetrekening 2020/ACT-1/0900-07/6139999/OCMW/VB/IP-GEEN.
Doelstelling
Het wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede op vlak van cultuur, jeugdwerk
en sport.
Doelgroep
Alle organisaties die lid zijn van het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie kunnen gebruik maken van
het Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie voor groepsuitstappen met uitzondering van de stedelijke
diensten.
Organisaties die met mensen in armoede werken en die nog geen lid zijn van het Lokaal Netwerk
Vrijetijdsparticipatie kunnen een schriftelijke aanvraag doen via de coördinator van het lokaal
netwerk. Het lokaal netwerk beoordeelt of ze lid mogen worden.
Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie zal jaarlijks de activiteiten en aanvragen controleren van alle
aangesloten organisaties.
Bij duidelijk misbruik van de beschikbare middelen kan een organisatie door het lokaal netwerk
vrijetijdsparticipatie uitgesloten worden met onmiddellijke ingang en tot het einde van het volgend
werkjaar.
Bedrag tussenkomst
Het lokaal fonds vrijetijdsparticipatie komt tussen voor 80% in een aantal kosten van de groepsuitstap. Deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten in groep kost meer dan enkel het toegangskaartje.
Daarom komt het Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie voor groepen ook tussen in de vervoersonkosten (*), reservatiekosten en/of onkosten voor de gids of audiogids.
(*) Bij de vervoerskeuze wordt rekening gehouden met de meest efficiënte oplossing met aandacht
voor de kostprijs, de reistijd en de mobiliteit van de deelnemers.
De maximale tussenkomst per organisatie bedraagt € 600,00. De uitbetaling gebeurt tot uitputting
van de middelen.
Hoe aanvragen?
De organisatie dient via mail aan de coördinator Lokaal Netwerk vrijetijdsparticipatie
(ellen.vaesen@bilzen.be) een aanvraag in. De coördinator onderzoekt de aanvraag en deelt aan de
aanvragende organisatie mee of er nog budget beschikbaar is.
De aanvragende organisatie verzamelt na de activiteit alle financiële bewijsstukken (deelnemerslijst,
factuur van de toegangsbewijzen of de toegangsbewijzen zelf, betalingsbewijzen trein/tram/
buskaarten,…) en bezorgt de originele bewijsstukken met betalingsbewijs aan de coördinator.

De aanvragende organisatie voegt een begeleidende vordering toe met vermelding van het
rekeningnummer waarop de betaling uitgevoerd dient te worden, adresgegevens en het
ondernemingsnummer van de organisatie of in geval van een feitelijke vereniging het
rijksregisternummer van de verantwoordelijke van de organisatie. De begeleidende vordering dient
door de voorzitter en de secretaris van de organisatie ondertekend te zijn.
Uitbetaling
Het lokaal fonds vrijetijdsparticipatie betaalt binnen de maand na ontvangst de tussenkomst terug op
de rekening van de aanvragende organisatie.
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Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw Goods to Give

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Griet Mebis, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Jean Geraerts, Inge Moors, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris,
Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend
besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Partnerschapsovereenkomst 22 februari 2017 tussen vzw Goods to Give en het OCMW van Bilzen
in kader van de aankoop en verkoop van producten voor de sociale kruidenier Bieskruid.
Art. 84 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT
OCMW Bilzen startte in 2014 met de sociale kruidenier Bieskruid. De initiële insteek was een
aanbod aanleveren van A-merken aan een betaalbare prijs voor burgers met een beperkt budget.
In dat kader is een samenwerking met vzw Goods to Give vanzelfsprekend. De vzw legt een link
tussen de bedrijfswereld en een netwerk van sociale organisaties die strijden tegen bestaansonzekerheid in België. In dit verband verzamelt het gratis donaties in natura (producten) van
bedrijven en verdeelt deze nieuwe niet-voedingsmiddelen via een logistiek platform en een online
catalogus naar armoedeorganisaties.
De producten (voornamelijk hygiëneproducten) worden in de sociale kruidenier dan ook aan een
opmerkelijk prijsverschil aangeboden aan onze doelgroep.
De vzw vraagt de overeenkomst opnieuw te formaliseren. Zonder overeenkomst zullen we vanaf
14 februari 2020 niet langer gebruik kunnen maken van hun diensten. De overeenkomst is voor
beide partijen steeds opzegbaar. De overeenkomst is voor 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
MOTIVERING
De samenwerkingsovereenkomst dient hernieuwd te worden om na 14 februari 2020 nog
langer gebruik te kunnen maken van hun aankoopplatform.

De producten van vzw Goods to Give zijn een grote meerwaarde om een verschil te
maken in het aanbod voor de doelgroep.
FINANCIËLE ASPECTEN
De samenwerkingsovereenkomst zelf heeft geen financiële gevolgen. Het budget voor de
aankopen via het vzw zijn vervat in het algemene aankoopbudget van de sociale kruidenier
Bieskruid. (2020/ACT-142/0900-02/6040000/OCMW/VB/IP-15)
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad keurt de samenwerkingsovereenkomst en de bijhorende algemene
voorwaarden goed met vzw Goods to Give.
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Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Rimo Limburg (Depot Margo)

De raad stelt dit dossier uit.
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Goedkeuring partnerovereenkomst vzw Toevlucht 2019 en 2020

De raad stelt dit dossier uit.
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Goedkeuring jaarverslag schuldhulpverlening 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, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 77 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn
over de volheid van bevoegdheid beschikt voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.
Artikel 57 § 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 bepaalt dat het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn tot taak heeft aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren
waartoe de gemeenschap gehouden is.
Het Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2017 tot wijziging van artikel 7bis, 7ter en
11 septies van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het
decreet van 24 juli 1996 heeft betrekking op de regeling tot erkenning en subsidiëring van de
instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap.

Het aanleveren van een jaarverslag maakt deel uit van de erkenningsvoorwaarden van een instelling
voor schuldbemiddeling (artikel 9 van het decreet van 24 juli 1996, artikel 7bis van het besluit van de
Vlaamse regering van 25 maart 1997).
FEITELIJKE CONTEXT
Het OCMW van Bilzen heeft als erkende instelling voor schuldbemiddeling tot doel om aan elke
inwoner van Bilzen, die met een overmatige schuldenlast te kampen heeft, een deskundige
begeleiding te voorzien door een team van maatschappelijk werkers bijgestaan door een juriste,
zodat de persoon het budget opnieuw op een duurzame manier in evenwicht kan houden.
Instellingen voor schuldbemiddeling moeten jaarlijks, in het kader van het behoud van hun
erkenning, een jaarverslag indienen. Dit jaarverslag bestaat uit:
- de cijfers van de basisregistratie, aangevuld met antwoorden op een aantal vragen,
- het doorgeven van de personen die effectief aan schuldbemiddeling doen aan de Vlaamse
overheid via de web-applicatie.
De basisregistratie geeft een overzicht van het aantal gezinnen in begeleiding naargelang de
verstrekte hulpverleningsmodules (budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en/of
collectieve schuldenregeling).
Naast de gegevens van de basisregistratie die op het excel-formulier dienen ingevuld te worden,
wordt het OCMW als erkende instelling schuldbemiddeling bevraagd rond enkele items die de
Vlaamse overheid belangrijk vindt.
Zowel het excel-formulier als het overzicht van de cijfers per dienst en een overzicht van de cijfers
2013-2019 worden als bijlage gevoegd.
De Vlaamse overheid heeft het OCMW reeds via de webapplicatie bevraagd welke maatschappelijk
werkers en jurist aan schuldbemiddeling doen aan de hand van de respectievelijke
kwalificatievereisten. Dit laatste onderdeel van het jaarverslag wordt dus apart door de Vlaamse
overheid opgevraagd en niet in het kader van het excel-formulier dat hier bedoeld wordt.
MOTIVERING
Het OCMW van Bilzen moet jaarlijks een basisregistratie bijhouden en een jaarverslag opmaken tot
behoud van haar erkenning als instelling voor schuldbemiddeling. De basisregistratie geeft een
overzicht van het aantal gezinnen in begeleiding naar gelang de verstrekte hulpverleningsmodules,
waarbij elk gezin wordt ondergebracht in 3 mogelijke rubrieken.
A. Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep,
B. Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en
waarbij de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar,
C. Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en
waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld.
Het OCMW van Bilzen laat zich niet aanstellen als schuldbemiddelaar, zodat enkel de cijfers in de
rubrieken A en C ingevuld worden.
Voor het werkjaar 2019 tekenen we voor het eerst terug een daling op in het totale aantal dossiers
schuldhulpverlening van 462 dossiers (2018) naar 372 dossiers.

Deze daling in het aantal dossiers stellen we vast in alle OCMW’s over heel Vlaanderen terwijl de
armoede daarentegen gestegen is. Het Steunpunt Mens en Samenleving vzw voert thans een
onderzoek naar de mogelijke oorzaken hiervan.
In het jaarverslag moeten naast de cijfers ook een aantal vragen beantwoord worden.
Op de vraag welke tendensen merkt u op in het profiel van de cliënten, (bijvoorbeeld wijzigingen wat
betreft aantallen cliënten met psychische/psychiatrische problemen, niet bemiddelbaren,
tweeverdieners, hoofdzakelijk contact bij opstart van een procedure collectieve schuldenregeling,
externe doorverwijzingen, zelfstandigen, ouderen, jongeren, éénoudergezinnen),
kan het OCMW van Bilzen als volgt antwoorden:
• meer alleenstaande mannen;
• meer niet bemiddelbaren;
• meer mensen met een psychische problematiek;
• en meer zwakbegaafden bieden zich aan of worden doorverwezen voor schuldhulpverlening.
Op de vraag welke tendensen merkt u op in de schuldenproblematiek, kan het OCMW van Bilzen
als volgt antwoorden:
• er is een aanhoudende stijging in de energieschulden;
• een stijging van de medische kosten en
• er is nog steeds een schrijnend gebrek aan betaalbare huisvesting.
Op de vraag welke beleidssignalen voor de schuldproblematiek leidt u daaruit af, kan het OCMW
van Bilzen aan alle betrokken beleidsniveaus volgende signalen meegeven:
• een menswaardig basisinkomen is noodzakelijk om uit de schulden te kunnen blijven of te
geraken;
• deur aan deur verkoop zou wettelijk begrensd moeten worden;
• er zou geen volledig loonbeslag mogen gelegd worden door de dienst voor alimentatievorderingen (DAVO);
• de FOD Financiën zou meer rekening moeten kunnen houden met het menswaardig bestaan
van de belastingschuldige en dus realistische afbetalingsplannen van meer dan 12 maanden
moeten kunnen toestaan;
• ook de gerechtsdeurwaarders zouden meer rekening moeten kunnen houden met het
menswaardig bestaan van de schuldenaars;
• de burger heeft nog steeds een zeer beperkte kennis van hun rechten naar aanleiding van
contracten en de daaraan verbonden schulden;
• Op alle niveaus worden ten onrechte drempels verhoogd voor het bekomen van correcte
informatie, begeleiding, hulpverlening en uitputting van rechten van de burger.
BESLISSING
Art. 1

De OCMW-raad keurt het jaarverslag voor het werkjaar 2019 met daarin de cijfers van de
basisregistratie van het OCMW van Bilzen als erkende instelling voor schuldbemiddeling
goed.

Art. 2 De OCMW-raad geeft opdracht om de cijfers van de basisregistratie en het jaarverslag in te
dienen bij het Steunpunt Mens en Samenleving vzw en bij het departement Welzijn,
Volksgezondheid en gezin van de Vlaamse Overheid.
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Wijziging van de interne richtlijnen van het lokaal opvanginitiatief van het OCMW
Bilzen

Met 27 ja-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, Inge Moors, Ann Thijs, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen,
Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans,
Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems) en 4 neen-stemmen (Jean
Geraerts, Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Besluit OCMW-raad 8 februari 2018 betreffende de vastlegging van interne richtlijnen van het
Lokaal Opvanginitiatief (LOI).
De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers.
Art. 84 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT
OCMW Bilzen heeft momenteel 11 erkende opvangplaatsen voor asielzoekers. 8 van deze
plaatsen bestaan uit individuele plaatsen voor alleenstaande mannen. De 3 overige plaatsen
betreft de opvangplaatsen voor een gezin.
De richtlijnen bepalen welke voorzieningen er geboden worden binnen de krijtlijnen van de
opvangwet door het Lokaal opvanginitiatief in Bilzen.
In de huidige context dringen enkele wijzigingen in de richtlijnen zich op.
MOTIVERING
-

Op dit moment wordt het maximum toegelaten leefgeld (eten + hygiëne + zakgeld) van € 70
aangevraagd per week. Hiervan wordt € 60 effectief uitbetaald en € 10 gespaard. Door de
verkorte trajecten is het spaarbedrag verwaarloosbaar bij ontslag. Ook Fedasil heeft
aangegeven dat het aangevraagde leefgeld, ook effectief dient te worden uitbetaald.
Bijkomend is het blijvende uitdaging om in de collectieve opvang (8 plaatsen) steeds de
huishoudelijke taken op te volgen en onder de aandacht te blijven brengen.
Om deze 2 bovenstaande redenen willen we voorstellen om nog steeds het maximum aan
leefgeld te betalen aan de asielzoeker, waarvan wekelijks € 61 en voorwaardelijk € 9/week
(€ 3 per controle) indien de huishoudelijke taken naar behoren zijn uitgevoerd.

-

De asielzoekers hebben per kwartaal recht op € 50 kledinggeld. Aangezien bij aankomst
sommige bewoners weinig tot geen kleding hebben aangepast aan de weersomstandigheden, willen we expliciet in de richtlijnen laten opnemen, dat er ook een recht is op
kledinggeld voor het kwartaal dat de bewoner binnenkomt.

-

De asielzoekers ontvangen een sleutel of sleutelkaart bij aankomst. We merken dat deze
sleutel/sleutelkaart meermaals zoek geraakt of niet terug wordt afgegeven bij vertrek. Om deze
redenen stellen we voor om een borg te vragen bij aankomst van € 10. Deze wordt ingehouden
van het leefgeld in de eerste 2 weken van zijn verblijf.

FINANCIËLE ASPECTEN
De maatregelen hebben niet meteen een impact op het werkingsbudget van het lokaal
opvanginitiatief. Deze werkingsmiddelen zijn volledig gesubsidieerd door FEDASIL.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad keurt de voorgelegde wijzigingen in de richtlijnen voor het lokaal
opvanginitiatief goed.
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Vaststelling door agentschap binnenlands bestuur van budgetwijziging 2019/2

De raad (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, 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,
Cindy Sax ) neemt kennis van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 332 § 1 van het OCMW-decreet bepaalt dat alle besluiten en opmerkingen van de
toezichthoudende overheid ter kennis worden gebracht op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
gemeenten, provincies en OCMW’s.
Artikel 597 van het decreet lokaal bestuur.
FEITELIJKE CONTEXT
Er werd een budgetwijziging BW2019-2 voor OCMW Bilzen opgemaakt.
Het resultaat op kasbasis wordt geraamd op € 292.953,39 .
De autofinancieringsmarge evolueert van € 86.544,13 naar € -997.063,76 .
De budgetwijziging werd op 5 november 2019 goedgekeurd door de OCMW-raad.
Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft deze budgetwijziging goedgekeurd.
MOTIVERING
Het budgetwijziging BW2019-2 van het OCMW bevat een beperkt aantal wijzigingen bij de
investeringen en exploitatie en stemt de behoeften af op de werking en werd goedgekeurd op 5
november 2019 door de OCMW-raad.
De vaststellingen door Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot deze budgetwijziging
dienen ter kennisgeving aan de raad van maatschappelijk welzijn voorgelegd te worden.

BESLISSING
Art. 1

De raad van maatschappelijk welzijn neemt kennis van de vaststellingen door Agentschap
Binnenlands Bestuur met betrekking tot de budgetwijziging BW2019-2 van het OCMW.
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Goedkeuring notulen OCMW-raad 4 februari 2020

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, 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, Toine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters,
Relinde Willems, Cindy Sax ) verleent de OCMW-raad goedkeuring aan de notulen van de zitting
van 4 februari 2020.

DE VERGADERING WORDT OM 23:45 UUR GESLOTEN.

Namens de OCMW-raad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

