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Toevoeging van de functie van logistiek medewerker dorpsrestaurants aan RPR, Tekst

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, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84 § 3 2°.
De rechtspositieregeling van het OCMW personeel, zoals laatst goedgekeurd door de OCMW-raad
van 30 november 2015.
FEITELIJKE CONTEXT/MOTIVERING
Sinds 1 september 2018 wordt een keukenmedewerker WZC ingeschakeld als logistieke kracht in
de werking van de dorpsrestaurants.

Voorlopig ressorteert deze medewerker nog steeds onder de bepalingen, opgenomen in de
Rechtspositieregeling, tekst 2, specifiek opgesteld voor de medewerkers seniorencampus
Demerhof.
Omwille van de continuïteit van de dienstverlening is het noodzakelijk om deze inschakeling binnen
de dorpsrestaurants definitief te voorzien. De medewerker is zelf ook vragende partij om
tewerkgesteld te blijven binnen de dorpsrestaurants.
Vermits deze medewerker dan niet langer werkzaam zal zijn als keukenmedewerker op
seniorencampus Demerhof, maar wel als logistiek medewerker dorpsrestaurants én deze functie
momenteel nog niet bestaat binnen het OCMW, is het noodzakelijk dat deze functie wordt
toegevoegd aan tekst 1, bij die functies die gelijkgesteld worden met het gemeentepersoneel
(categorie 1, art 104 van het OCMW-decreet : de gelijkgestelden met het gemeentepersoneel).
BESLISSING
Art. 1

2

De functie van logistiek medewerker dorpsrestaurants (niveau E, basisgraad Ev) wordt
vanaf 1 oktober 2020 toegevoegd aan tekst 1 (personeelsleden categorie 1 cfr. artikel
104 van het OCMW-decreet) van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel.

Minimale levering aardgas 2020-2021

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, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Ministerieel besluit van 1 oktober 2019 houdende de vastlegging van de tabel betreffende de
hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de
winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning.
Artikel 78 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de OCMW-raad van 15 december 2016.
FEITELIJKE CONTEXT
Om te vermijden dat mensen, die in de winter de middelen niet hebben om hun aardgasbudgetmeter
voldoende op te laden, zonder verwarming vallen, kunnen OCMW’s die dat wensen beroep doen op
het systeem van minimale levering aardgas via de budgetmeter. Hiermee kunnen OCMW’s aan
behoeftigen een financiële steun toekennen om op te laden. Deze financiële steun staat voor een
minimale hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort. De OCMW’s beschikken hiermee
over een extra instrument om een financiële tussenkomst te doen in de energiekosten. De kost
ervan kunnen ze voor 70% recupereren via de netbeheerders.
De OCMW-raad van 15 december 2016 besliste om het systeem van minimale levering aardgas toe
te passen voor de Bilzerse burgers die beschikken over een aardgasbudgetmeter. Een cliënt met
een aardgasbudgetmeter kan een tussenkomst aanvragen voor de periode van 1/11 – 31/03.

Deze tussenkomst bestaat uit een oplading 2 keer per maand voor een vast bedrag. Deze
tussenkomst wordt toegekend na een sociaal onderzoek en is bedoeld voor cliënten die
onvoldoende financiële middelen hebben om tijdens de winterperiode voldoende op te laden.
MOTIVERING
Het systeem ”minimale levering aardgas” kan opnieuw positief worden geëvalueerd voor 2019-2020.
Deze tussenkomst biedt de mogelijkheid om met cliënten in gesprek te gaan en te bekijken welke
mogelijke andere stappen er kunnen worden gezet. De samenwerking met Fluvius verloopt vlot. De
administratieve werkdruk die het systeem meebrengt is haalbaar. Ook de procedure van
terugvordering verloopt vlot.
BESLISSING
Art. 1 De raad neemt kennis van de positieve evaluatie van de minimale levering aardgas voor de
periode van 1 november 2019 tot 31 maart 2020.
Art. 2 De raad gaat akkoord om opnieuw in te stappen in het systeem van tussenkomst minimale
levering aardgas voor de winterperiode 2020-2021.
Art. 3 Het budget voor deze werking is voorzien onder 2020/ACT-129/090006/6481051/OCMW/VB/IP-GEEN.
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Bekrachtiging reglement consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

Met 26 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, Véronique Jans, Twan Geris,
Jochen Martens, Relinde Willems, Sandra Jans) en 4 onthoudingen (Jean Geraerts, Annick
Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Art. 84 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan
de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van
het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
FEITELIJKE CONTEXT
De Vlaamse overheid kent een subsidie toe per gemeente voor consumptiebonnen voor
kwetsbare doelgroepen en de lokale handelaars te ondersteunen. Voor Bilzen betreft dit een
maximumbedrag van € 67.150,57.
We streven naar een breed bereik van kwetsbare doelgroepen. Om de meest kwetsbare groepen
te bereiken dient de uitgifte zo automatisch mogelijk te gebeuren.

Tegelijkertijd willen we rekening houdend huidige veiligheidsvoorschriften in de huidige
gezondheidscrisis zoveel mogelijk mensen informeren over rechten en voordelen.
Voor de uitvoering maken we gebruik van het bestaande systeem van digitale geschenkkaarten
van de stad Bilzen.
MOTIVERING
-

We wensen maximaal gevolg te geven aan de subsidieoproep van de Vlaamse overheid.

-

In Bilzen zijn er momenteel 2.555 gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming. Dit recht
toont een kwetsbaarheid aan op basis van soort inkomen, hoogte van inkomen en
hoedanigheid. Dit recht is ook objectief vast te stellen door de mutualiteiten.

-

De contactgegevens van de voorgenoemde doelgroep kan bekomen worden via de
kruispuntbank mits uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst mbt het delen van
vertrouwelijke informatie. Voor een vlotte werking wordt gevraagd het Vast Bureau te
machtigen deze overeenkomst met de kruispuntbank af te sluiten.

-

We stellen een vast bedrag van € 50 per waardebon ongeacht de samenstelling van het
gezin.

-

Indien we de voorgestelde doelgroep willen bereiken zal het maximale subsidiebudget
overschreden worden, maar kunnen de overige middelen teruggevonden worden binnen de
overige corona-maatregelen van de Vlaamse of federale overheid.

-

We willen een brede sensibilisering opzetten rond deze actie om zoveel mogelijk mensen aan
hun rechten te laten komen in het bijzonder over het recht op verhoogde tegemoetkoming en
de bijhorende voordelen.

Omwille van de termijnen verbonden aan de subsidieaanvraag heeft het Vast Bureau in haar zitting
van 21 september bij hoogdringendheid het voorliggend reglement reeds goedgekeurd onder
voorbehoud van bekrachtiging door de OCMW-raad.
FINANCIËLE ASPECTEN
De Vlaamse overheid stelt een maximale subsidie ter beschikking van Bilzen van € 67.150,57
(subsidie: act-146 0900-03 7408006, uitgave: act-146 0900-03 6482010).
Deze subsidie zal voor 90% worden uitbetaald voor 31 december 2020. De overige 10% zal
worden uitgekeerd na ontvangst van de stavingstukken voor 31 december 2022.
Een maximale toekenning van de consumptiebonnen voor gezinnen met verhoogde
tegemoetkoming betreft een uitgaven van € 127.170.
Het tekort van € 60.599,43 zal worden opgenomen in de uitgaven van de subsidies van de
federale overheid voorzien voor individuele steun.
(subsidie: act 146 0900-01 740816, uitgave: act-146 0900-01 6483003)

BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad machtigt het Vast Bureau om een samenwerkingsovereenkomst met de
Kruispuntbank af te sluiten voor het bekomen van de contactgegevens van de
vooropgestelde doelgroep.
Art. 2

De OCMW-raad bekrachtigt navolgend reglement voor de uitvoering van de maatregel
betreffende consumptiebonnen voor kwetsbare doelgroepen:

Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning
van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie

Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het OCMW van Bilzen ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit. De
digitale geschenkbonnen van de stad Bilzen zullen hiervoor worden gehanteerd.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de waardebon.
Artikel 2
Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:
Alle gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.
Dit recht wordt bekomen op basis van onderstaande voorwaarden:
- Uitkeringen die recht geven:
o leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW (gedurende 3 maanden),
o inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden,
o tegemoetkoming voor personen met een handicap (integratietegemoetkoming,
inkomensvervangende tegemoetkoming en zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
o toeslag voor kinderen met een handicap of een ernstige aandoening
- hoedanigheden die recht geven:
o wees
o niet-begeleide minderjarigen vluchteling
- op basis van je inkomen
o Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het
jaar voordien. Dat moet lager zijn dan € 19.335,92, verhoogd met € 3.579,60 per
bijkomend gezinslid.
o Behoor je tot een van de kwetsbare groepen, gebeurt de berekening op basis van het
bruto belastbaar maandinkomen van het gezin van de maand voorafgaand aan de
aanvraag. Omgerekend moet het lager zijn dan € 19.957,16 per jaar, verhoogd met
€ 3.694,61 per bijkomend gezinslid.
Het recht op verhoogde tegemoetkoming gebeurt gedeeltelijk automatisch, maar aangezien deze
automatische toekenning onder andere gebeurt aan de hand van het aanslagbiljet kan dit recht
soms 2 jaar na een daling van het gezinsinkomen worden toegekend. Voor een versnelde
toekenning is een uitdrukkelijke aanvraag bij de mutualiteit vereist. Daarom wensen we ook binnen
deze actie een sensibilisering op te zetten om het recht op verhoogde tegemoetkoming en de
bijhorende voordelen te beter bekend te maken bij de gehele bevolking.

Onder handelszaken of organisaties worden begrepen:
Alle handelszaken, ondernemingen of organisaties die zich hebben aangesloten bij het systeem van
de digitale geschenkbon van de Stad Bilzen. Alle lokale handelaren hebben de mogelijkheid zich
hier bij aan te sluiten.
De handelszaak of organisatie moet haar vestiging hebben op het grondgebied van de gemeente
Bilzen.
Artikel 3
De digitale geschenkbon heeft een waarde van € 50 per gezin, ongeacht de samenstelling.
Artikel 4
De waardebon heeft een geldigheidsduur tot uiterlijk de datum van 31 december 2021. De
vervaldatum wordt op de waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en
evenmin worden aanvaard door de aangesloten handelszaken of organisaties.
De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of
diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk,
noch bij het gemeentebestuur of het OCMW, noch bij de aangesloten handelszaken of organisaties.
De aangesloten handelszaak of organisatie mag geen contanten teruggeven.
Het gebruik van de waardebon is gelijk aan de gebruiksvoorwaarden van die van de digitale
geschenkbon van de stad Bilzen.
Artikel 5
Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 6
Elke inwoner van Bilzen die op 1 oktober 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke
bevolkingsregisters en die behoort tot een kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 2, ontvangt
automatisch één waardebon van € 50.
De waardebonnen kunnen ook individueel aangevraagd worden indien de voorwaarden vervuld zijn
tot en met 31 maart 2021. Deze aanvraag kan gebeuren bij het sociaal huis.
De bonnen worden door het OCMW verstuurd naar de gekende kwetsbare doelgroepen of worden
bedeeld na een aanvraag bij het Sociaal Huis.
De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.
Artikel 7
Het gemeentebestuur en het OCMW dragen alle kosten voor het invoeren en bedelen van de
waardebon.
Er worden geen bijkomende kosten aangerekend aan de aangesloten handelszaken of organisaties.
Artikel 8
Handelszaken of organisaties, zoals vermeld onder artikel 2, die wensen deel te nemen aan het
concept van de waardebon en nog niet deelnemen aan het systeem van de digitale geschenkbon,
moeten zich vooraf registreren op https://www.bilzen.be/deelname-geschenkkaarten.
De lijst met aangesloten handelszaken en organisaties wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke
website https://www.bezoekbilzen.be/digitale-geschenkkaart.
De aangeslotenen gaan ermee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun
handelszaak worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.
Artikel 9
Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur op het door de handelszaak of
organisatie opgegeven bankrekeningnummer.

Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed worden volgens de algemene gebruiksvoorwaarden
van de digitale geschenkbon van de stad Bilzen terugbetaald.
Artikel 10
Het gemeentebestuur en het OCMW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de
producten of diensten die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken
worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk
Wetboek.
Artikel 11
In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het vast bureau
een gemotiveerde beslissing.
Artikel 12
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.
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Besteding subsidies COVID-19 voor het Sociaal Huis

Met 26 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, Véronique Jans, Twan Geris,
Jochen Martens, Relinde Willems, Sandra Jans) en 4 onthoudingen (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.
Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan de
Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen m.b.t. de noodfondsen voor
cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en m.b.t. de armoedebestrijding n.a.v. de COVID19 pandemie.
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van
een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
KB van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van
gebruikers van de OCMW (gewijzigd bij KB van 24 juni 2020 (BS 30 juni 2020)).
Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de Huizen van het Kind
ter compensatie van de aankoop van vrijetijdsmateriaal voor kinderen in een maatschappelijk
kwetsbare positie (30 april 2020).

FEITELIJKE CONTEXT
De Vlaamse en federale overheid hebben verschillende maatregelen genomen om de lokale
besturen bij te staan bij de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden naar aanleiding van de
COVID-19-crisis.
Er worden verschillende subsidiestromen voorzien die de lokale besturen kunnen inzetten om de
hulp- en dienstverlening naar kwetsbare burgers en gezinnen toe te versterken. De subsidiestromen
werden opgesplitst per levensdomein en voorzien van uitvoeringsmodaliteiten en verantwoordingsmechanismen.
Specifiek voor Bilzen worden volgende middelen beschikbaar gesteld:
Vlaanderen:
-

-

-

Subsidie aan lokale besturen als consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens (€ 67.150)
o Doel: consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens aan de hand van lokale
voucherbonnen, uit te geven in de lokale economie.
o Verantwoording: Via de digitale rapportering over de BBC-jaarrekening - acties met code
ABB-BON-COR
o Uitbetaling: Een eerste schijf van 90% op uiterlijk 31 december 2020. Een tweede schijf
(het saldo) van 10% ten laatste op 31 december 2022, na de goedkeuring van een
financiële en functionele verantwoording.
o Periode: te besteden voor 31 december 2021
Middelen uit het noodfonds van de Vlaamse regering ter versterking van Lokaal sociaal beleid
en lokale partners (€ 63.616)
o Doel: algemene financiering in functie van lokale armoedebestrijding
o Verantwoording: Via de digitale rapportering over de BBC-jaarrekening - acties met code
ABB-ARM-COR
o Uitbetaling: 15 juli 2020
o Periode: algemene financiering: de uitgaven kunnen zowel in 2020 als later gebeuren.
Toelage Huis van het Kind Bilzen/Hoeselt (€ 6.278,16)
o Doel: aankoop van vrijetijdsmateriaal voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare
positie
o Verantwoording: Indienen van een eindverslag, kostenstaat met betrekking tot de
aankoop van vrijetijdsmateriaal, alsook een rapportage van het bereiken van kinderen in
een maatschappelijk kwetsbare positie en van de samenwerking met de relevante
partners in functie van de verdeling van het vrijetijdsmateriaal.
o Uitbetaling: 30 april 2020
o Periode: te besteden voor 15 november 2020

Federaal:
-

-

COVID-toelage aan OCMW’s (€ 138.575)
o Doel: opvangen van extra hulpvragen op vlak van materiële, sociale, geneeskundige en
psychosociale hulpverlening
o Verantwoording: vereist, elektronisch verslag, uiterlijk op 28 februari 2021
o Uitbetaling: In 2 fases, in 2020
o Periode: te besteden voor 31 december 2020
Toelage tussenkomst personeelskosten (€ 12.048)
o Doel: opvangen van extra personeelskosten, gekoppeld aan extra hulpvragen
o Verantwoording: vereist, elektronisch verslag, uiterlijk op 28 februari 2021
o Uitbetaling: In 2 fases, in 2020

-

o Periode: te besteden voor 31 december 2020
Financiële ondersteuning ikv. voedselhulp (€ 7.228)
o Doel: aankoop van voedsel voor de meest kwetsbare mensen.
o Verantwoording: elektronisch verslag, uiterlijk op 28 februari 2021
o Uitbetaling: In 2 fases, in 2020
o Periode: te besteden voor 31 december 2020

MOTIVERING
Het gedetailleerde voorstel tot lokale besteding van bovenstaande subsidies werd toegevoegd als
bijlage (verklarende nota).
FINANCIËLE ASPECTEN
De nodige budgetten werden zowel aan inkomsten als uitgaven zijde voorzien in de aanpassing
maarjarenplanning 2020-2025.
- Subsidie aan lokale besturen als consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens (€ 67.150) act-145 0900-03 7408006 / 6482010
- Middelen uit het noodfonds van de Vlaamse regering ter versterking van Lokaal sociaal beleid
en lokale partners (€ 63.616) - act-144 0010-00 740200 en /act-144 0900-01 6141001
- Toelage Huis van het Kind Bilzen/Hoeselt (€ 6.278,16) - act-146 0944-00 7406411 / 6141001
- COVID-toelage aan OCMW’s (€ 138.575) act-146 0900-01 7408016 / 6483003
- Toelage tussenkomst personeelskosten (€ 12.048) - act-146 0900-00 7405020
- Financiële ondersteuning ikv. voedselhulp (€ 7.228) - act-146 0900-03 7408015 / 6482010
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad verklaart zich akkoord met de vooropgestelde verdeelsleutel voor wat
betreft de lokale besteding van de Vlaamse en Federale subsidies ikv. COVID-19-crisis.
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Vaststelling meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 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, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Véronique Jans, Twan Geris,
Jochen Martens, Relinde Willems, Sandra Jans), 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
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 hun deel van het beleidsrapport vaststellen. De
gemeenteraad keurt het beleidsrapport goed.
Artikel 254 tot en met artikel 256 van het decreet lokaal bestuur betreffende de opmaak van het
meerjarenplan.

FEITELIJKE CONTEXT
Er werd een meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 voor Stad en OCMW Bilzen opgemaakt.
Het beschikbaar budgettair resultaat dient in ieder jaar van de meerjarenplanaanpassing positief te
zijn. Voor de huidige meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 evolueert dit resultaat van
€ 383.088,00 in 2020 naar € 3.297.292,00 in 2025.
De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn en bedraagt € 383.514,00.
De meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 van Stad en OCMW Bilzen wordt ter vaststelling
voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd en doorverwezen naar de
gemeenteraad van 6 oktober 2020 voor goedkeuring.
MOTIVERING
De meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 van het Stad en OCMW Bilzen bevat een beperkt aantal
wijzigingen bij de investeringen en exploitatie en stemt de behoeften af op de werking.
Deze meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 is een bijsturing van het oorspronkelijk meerjarenplan
2020-2025 dat werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019
en werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019.
BESLISSING
Art. 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1 van
Stad en OCMW Bilzen, voor wat betreft haar deel, vast.
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Opvolgingsrapportering 1e semester 2020 van Stad en OCMW Bilzen

De raad (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, Véronique Jans,
Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans) neemt
kennis van volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.19.1690
Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er minstens voor het einde van het derde
kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd
aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
FEITELIJKE CONTEXT
De opvolgingsrapportering van het 1e semester 2020 voor stad en OCMW Bilzen werd opgemaakt.
De opvolgingsrapportering bevat volgende elementen:
•
•
•
•

een stand van zaken van de doelstellingenrealisatie 2020;
een overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens schema J1;
een overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens schema T2;
in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties;

•

in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.

Het uitgavenkrediet voor de exploitatie bedraagt € 53.326.356,92 na het 2e kwartaal 2020, het
ontvangstenkrediet voor de exploitatie € 56.522.552,03.
Het uitgavenkrediet voor de investeringen bedraagt € 22.266.300.82 na het 2e kwartaal 2020, het
ontvangstenkrediet bedraagt € 17.306.753,37.
De cijfers worden in bijlage toegelicht.
MOTIVERING
Minstens voor het einde van het derde kwartaal wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn een
opvolgingsrapportering over het 1e semester 2020 voorgelegd.
BESLISSING
Art. 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de opvolgingsrapportering van het
1e semester 2020.
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Goedkeuring notulen OCMW-raad 1 september 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, Véronique Jans, Twan Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) verleent de OCMW-raad goedkeuring aan de notulen van de zitting van
1 september 2020.

DE VERGADERING WORDT OM 21:37 UUR GESLOTEN.

Namens de OCMW-raad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

