BESLUITENLIJST VAN DE OCMW-RAAD VAN 29/06/2021
AANWEZIG:
Guy Sillen (voorzitter),
Johan Sauwens (voorzitter VB),
Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Maike Meijers (leden VB),
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 (raadsleden)
Kristien Schoofs (algemeen directeur),
VERONTSCHULDIGD:
Emile Degrève (schepen)
Veerle Schoenmaekers, Michiel Peters (raadsleden)

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.

1

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 stelt de OCMW-raad 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. De OCMW-raad keurt het reglement goed betreffende de tussenkomst in
de kosten van ambulante zorg in de geestelijke gezondheidszorg.
2

Goedkeuring ruilovereenkomst perceel bouwgrond gelegen te Bilzen, Walwilder,
Laathof

Met eenparigheid van stemmen keurt de OCMW-raad de ruilovereenkomst goed, samen met het
verdelingsplan. 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.
3

Kennisgeving verslag organisatiebeheersing 2020

De OCMW-raad neemt kennis van het verslag organisatiebeheersing 2020.

4

EthiasCo - Aanduiden afgevaardigde en Algemene Vergadering

Met 22 ja-stemmen en 3 onthoudingen wordt mevrouw Lisbet Aerts, wonende Diepestraat 2, 3740
Bilzen aangeduid als afgevaardigde volmachtdrager van het OCMW Bilzen voor het mandaat van
afgevaardigde op de Algemene Vergadering van EthiasCo. De agendapunten van de Algemene
Vergadering via het internetplatform tussen 15 juni 2021 en 30 juni 2021 van EthiasCo cvba worden
goedgekeurd.
5

Vaststellen jaarrekening 2020 voor het gedeelte van het OCMW

Met 19 ja-stemmen en 7 neen-stemmen stelt de OCMW-raad 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.
6

Vaststelling meerjarenplanaanpassing 2020-2025, 3e herziening, MJPA-20_25-21-1 1e
budgetwijziging 2021 van Stad en OCMW Bilzen

Met 20 ja-stemmen en 8 neen-stemmen stelt De OCMW-raad de meerjarenplanaanpassing
MJPA20_25-21-1 van Stad en OCMW Bilzen, voor wat betreft haar deel, vast.
7

Goedkeuring notulen OCMW-raad 1 juni 2021

Met eenparigheid van stemmen verleent de OCMW-raad goedkeuring aan de notulen van de zitting
van 1 juni 2021.

