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DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

O P E N B A A R  

1.  Vorig verslag 

A.  Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 

open zitting. 

Gelet op de ontwerpnotulatie van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn van 9 november 2020; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het voorinzagerecht; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Enig artikel. 

De ontwerpnotulen van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

van 9 november 2020 zonder opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben. 

2.  Dienst Financiën. 

A.  Terugbetaling aan de gemeente van het openstaande saldo van het toegestane werkkapitaal. 

Gelet op het advies van de externe auditcommissie over de rekening 2001 van het OCMW 

Herk-de-Stad; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13 oktober 2003 waarbij het saldo 

(410.387,58 euro) van de werkingsbijdrage aan het OCMW werd bestemd als tijdelijk 

werkkapitaal om de liquiditeitspositie van het OCMW in stand te houden; 

Gelet op het gunstig advies van het overlegcomité gemeente/OCMW van 23 november 

2007 bij het voorstel om 275.834,31 euro van dit tijdelijke werkkapitaal terug om te 

boeken naar een gemeentelijke werkingsbijdrage; 



Gelet op het besluit van de raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 december 2007 om 

275.834,31 euro van dit tijdelijke werkkapitaal terug om te boeken naar een gemeentelijke 

werkingsbijdrage; 

Gelet dat het saldo van 134.553,26 euro van dit tijdelijke werkkapitaal nog steeds 

openstaat als een lening door de gemeente toegekend aan het OCMW; 

Gelet op de verbeterde financiële positie van het OCMW; 

Gelet dat hier nog moeilijk sprake kan zijn van een "tijdelijk" werkkapitaal 

Gelet op de integratie van de gemeente en het OCMW waarbij een gezamenlijk 

meerjarenplan is opgesteld en waarin er niet langer sprake is van een gemeentelijke 

bijdrage aan het OCMW maar er sowieso een verplichting is vanuit de gemeente om het 

OCMW financieel te ondersteunen; 

Gelet dat de terugbetaling een bijkomende niet gebudgetteerde financieringsuitgave 

betekent voor het OCMW en een bijkomende niet gebudgetteerde financieringsontvangst 

voor de gemeente; 

Gelet dat deze budgetten, mits goedkeuring, voorzien worden in de volgende 

meerjarenplanaanpassing; 

Gelet dat dit geen impact heeft op het budgettaire resultaat, noch op de 

autofinancieringsmarge van het meerjarenplan. 

  

  

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Het resterende saldo (134.553,26 euro) van het door de gemeente toegestane tijdelijke 

werkkapitaal wordt teruggestort aan de gemeente. 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan: 

- de dienst financiën. 

3.  Sociale dienst: (open) 

A.  Besteding toelage voedselhulp voor de gebruiker van het OCMW conform het KB van 

24/06/2020. 

Overwegende dat het coronavirus Covid-19 veel mensen in een kwetsbare situatie brengt 

waardoor deze mensen zich dienen te richten tot het OCMW en andere hulporganisaties; 

Overwegende de noodzaak dat het OCMW aangepaste hulp kan bieden aan dit zeer 

kwetsbare publiek; 

Overwegende dat de OCMW's geconfronteerd worden met een toename van het aantal 

personen die voedselhulp nodig hebben; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake 

voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor 



maatschappelijk welzijn; Gelet op het Koninklijk besluit van 24 juni 2020 tot wijziging 

van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake 

voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

Gelet op het bedrag van de toelage voor Herk-de-Stad, zijnde € 2.144,00 dat berekend 

werd overeenkomstig het aantal gerechtigden op het leefloon (75%) en het aantal 

gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (25%); Overwegende dat de 

toelageperiode loopt van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020; 

Overwegende dat de toelage zich richt tot de gebruiker van het OCMW in de ruime zin, 

met name de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van openbare 

dienstverlening die behoort tot de opdrachten van het OCMW; Gelet op het doel van de 

maatregel om de meest kwetsbare mensen de kans te geven om in hun voedselbehoefte en 

basishygiënemateriaal ter bescherming van COVID-19 te voorzien; 

Overwegende de opties om dit doel te bereiken: 

 -  de bedeling van voedselpakketten: de OCMW’s kunnen deze pakketten zelf 

samenstellen of een beroep doen op externe organisaties (voedselbank, verenigingen, 

plaatselijke producenten, samenwerking met andere OCMW’s, enz.) 

 -  de bedeling van kant- en klare maaltijden: de OCMW’s kunnen deze maaltijden zelf 

bereiden (bijvoorbeeld in een grootkeuken indien ze daarover beschikken) of een beroep 

doen op externe organisaties (verenigingen, traiteurs, enz.). 

 -  de uitreiking van aankoopbonnen voor de aankoop van voeding: hiermee worden 

aankoopbonnen bedoeld in welke vorm dan ook, voor zover het wettelijk kader in acht 

wordt genomen (voedselbonnen, terugbetaling van een kassaticket, …). Deze bonnen 

kunnen alleen gebruikt worden voor de aankoop van voedingswaren. 

 -  Aankoop van basishygiënemateriaal ter bescherming van COVID-19 voor de 

begunstigden: de OCMW’s kunnen basishygiënemateriaal ter bescherming van COVID-19 

aankopen of terugbetalen (zeep, maskers, gel). Dit materiaal moet de gerechtigden in staat 

stellen zich elke dag tegen de pandemie te beschermen, met name om toegang te kunnen 

krijgen tot het openbare leven volgens de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad. 

 -  Overige: alle andere middelen die de OCMW’s aanwenden om het doel van deze 

toelage te bereiken zoals vervoerskosten om de voedselhulp af te leveren en de 

administratieve kosten verbonden aan de kosten van voedselbonnen; 

Gelet op het voorstel om de subsidie voor dringende maatregelen inzake voedselhulp aan 

te wenden voor de bedeling van voedselpakketten in de vorm van een ten laste name van 

de lidmaatschapsbijdrage voor Depot Margo - RIMO Limburg vzw van 0,15 EUR per 

inwoner; 

Gelet op de verantwoording van de toelage, bezorgt het OCMW vóór 28 februari 2021 een 

lijst van de begunstigden, met vermelding van het bedrag dat overeenstemt met de 

voedselhulp die iedere persoon ontvangen heeft van de toelage. 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend 

door de OCMW’s; 

Gelet  op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 



Gelet op het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid; Gelet op de 

omzendbrief van 26 oktober 2018 betreffende lokaal sociaal beleid; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

  

  

Artikel 1. 

Akkoord te gaan om de subsidie voor dringende maatregelen inzake voedselhulp aan te 

wenden voor de bedeling van voedselpakketten in de vorm van een ten laste name van de 

lidmaatschapsbijdrage voor Depot Margo - RIMO Limburg vzw voor het jaar 2020; 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan: 

• de gemeenschappelijke financiële dienst voor gemeente en OCMW; 

• de sociale dienst. 

B.  Schoolproject 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'. 

Overwegende dat 1 op 5 kinderen in België in armoede opgroeit en hierdoor minder 

ontwikkelingskansen krijgt, niet mee op schooluitstap kan of niet de richting kan kiezen 

die hij/zij wil omdat ze te duur is; 

Gelet op actie 1.1.7 uit het MJP 2020-2025 waarbij we in samenwerking met het Huis van 

het Kind wensen in te zetten op een structureel overleg met de Herkse scholen in functie 

van vroegdetectie van problematische schuldenlast bij gezinnen met kinderen; 

Gelet op het e-mailbericht dd. 10 juli 2020 van Colette Victor, projectcoördinator van 

Welzijnszorg, de grootste beweging tegen armoede in Vlaanderen en Brussel met een 

toelichting van het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ (STOS) en de oproep 

voor de invulling van de 3 vrijgekomen vormingsplaatsen om dit project in scholen te 

promoten en te coördineren; 

Gelet op de telefonische bevestiging dd. 10 juli 2020 van de schepen van sociale zaken 

voor akkoord tot kandidatuurstelling voor deze opleiding; 

Overwegende dat het projectvoorstel jaarlijks verstuurd wordt naar alle scholen in 

Vlaanderen en Brussel; Overwegende dat weinig Limburgse scholen het project reeds 

hebben opgestart; 

Gelet op het doel van het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ (STOS) om 

scholen te ondersteunen zodat alle leerlingen, ook zij in armoede, gelijke kansen krijgen 

door: 

•  de financiële stress voor zowel ouders als de school te verminderen 

•  het schoolpersoneel armoedevaardiger te maken 



Overwegende de preventieve aanpak van onbetaalde facturen waarin kostenbeheersing, 

betaalbaar onderwijs en een goede communicatie met de ouders centraal staan en 

uiteindelijk de invordering van een onbetaalde factuur menselijk gebeurt; 

Gelet op het uitgangspunt van een maatgericht begeleidingstraject met de school in een 

periode van één schooljaar waarbij de school begeleid wordt door een projectmedewerker 

en een ervaringsdeskundige in kansarmoede en sociale uitsluiting; 

Gelet op het drieluik van het project: 

•  sensibilisering rond armoede om draagvlak te creëren bij het schoolteam en hen 

armoedevaardiger te maken 

•  structureel beleid op school door een werkgroep op te richten die prioriteiten 

vastlegt in een plan van aanpak voor een structurele inbedding in de werking 

•  uitwisseling en netwerken via openvensterdagen voor uitwisseling tussen scholen 

onderling en tussen scholen en externe partners zoals het OCMW, het CAW, Sint-

Vincentius, ... 

Gelet op de inhoud van de opleiding 'Train-the-trainer waarbij de deelnemers in één 

schooljaar leren om maatgerichte STOS-trajecten binnen hun scholengemeenschap op het 

grondgebied uit te rollen: 

•  een school ondersteunen in het uitwerken van een bewust kosten- en 

armoedebeleid 

•  een traject opbouwen 

•  de STOS tools gebruiken 

•  een vorming op maat van de school uitwerken 

Gelet op het feit dat maatschappelijk assistente, Julie Vanaken, zich kandidaat stelde voor 

de opleiding tot projectmedewerker - 'Train-the-trainer', die op 3 september 2020 van start 

ging; 

Gelet op de engagementsverklaring in bijlage waarin de engagementen van opleider STOS 

en deelneemster, Julie Vanaken als toekomstig projectbegeleider of STOS-

trajectbegeleider worden opgenomen; 

Gelet op het feit dat Julie Vanaken vanuit haar opleiding de taak kreeg om in enkele weken 

een school én een ervaringsdeskundige te zoeken om het project te kunnen starten; 

Gelet op de positieve samenwerking met basis- en tienerschool Herx in het bespreken van 

gezamenlijke begeleidingsgezinnen met de sociale dienst en de gunstige telefonische 

bespreking van het project 'samen tegen onbetaalde schoolfacturen' op 15 september 2020; 

Gelet op het positief verloop van het intakegesprek op 9 oktober 2020 en de schriftelijke 

bevestiging van directeur Raf Vangeel op 17 november 2020 tot verdere deelname aan het 

project vanaf de tweede helft van januari 2021; 

Gelet op de zoektocht naar een ervaringsdeskundige; Gelet op een recent cliëntcontact door 

activeringscoach, Kim Schepmans met mevrouw Marina Daniëls; Gezien mevrouw de 

opleiding heeft gevolgd tot ervaringsdeskundige en zij vanaf 2021 vrijwilligerswerk als 

gemachtigd opzichter zal verrichten; Gelet op de interesse van mevrouw Daniëls, zelf 

moeder van een maatschappelijk assistente die als brugfiguur actief is in de armoede, om 

zich te engageren voor het project 'samen tegen onbetaalde facturen';  



Gelet op het intern reglement inzake vrijwilligers in onze organisatie; Overwegende dat het 

billijk is mevrouw Daniëls een vergoeding toe te kennen als forfaitaire terugbetaling van 

gemaakte kosten in het kader van deze activiteiten (verplaatsingsonkosten, materiaal, e.a.) 

in functie van haar deelname aan het schooloverleg in het kader van het project 'samen 

tegen onbetaalde schoolfacturen en dit tijdens de volledige duur van het project; Gelet op 

de afspraak om de maximale vrijwilligersvergoeding toe te kennen per 7 effectief 

gepresteerde uren; 

Gelet op het verder verloop van het project waarbij Julie Vanaken op 30 oktober 2020 een 

e-mailbericht zond naar de directie van HERX voor het invullen van vragenlijsten door de 

kerngroep van het project, het schoolteam en de ouders waarin thema's zoals de visie op 

armoede, communicatie, het kostenbeleid, de schoolrekening, participatie en het 

solidariteitsfonds bevraagd worden dewelke begin 2021 dienen verwerkt te worden door 

Julie Vanaken; 

Gelet op de intentie om het project de volgende jaren uit te rollen in alle Herkse scholen; 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend 

door de OCMW’s; 

Gelet  op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid; Gelet op de 

omzendbrief van 26 oktober 2018 betreffende lokaal sociaal beleid; 

Gelet op de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers van 3 juli 2005; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Akkoord opstart project 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' in basis- en tienerschool 

Herx. 

  

Artikel 2. 

Mevrouw Marina Daniëls, geboren op 28 juni 1960 en wonende te 3540 Herk-de-Stad, 

Tichelstraat 17, in te schakelen als vrijwilliger - ervaringsdeskundige in het project 'samen 

tegen onbetaalde schoolfacturen en hiervoor de maximum vrijwilligersvergoeding per dag 

toe te kennen per 7 effectief gepresteerde uren. 

Artikel 3. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan: 

• Welzijnszorg-STOS 

• de gemeenschappelijke financiële dienst voor gemeente en OCMW; 



• de sociale dienst. 

C.  Addendum samenwerkingsovereenkomst ZorGGroep Zin vzw. 

Gelet op de huidige overeenkomst met het Centrum voor Alcohol- en andere 

Drugproblemen (CAD) Limburg betreffende drugpreventie en ambulante verslavingszorg 

van 13 mei 2014 in bijlage; Overwegende dat deze overeenkomst zich situeert binnen het 

samenwerkingsverband tussen de Limburgse lokale besturen en CAD Limburg vzw; 

Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst het doel heeft om door een solidaire 

bijdrage van maximum € 0,575 (jaarlijks indexeerbaar) per inwoner (= € 0,43 in 2020) de 

inwoners van Herk-de-Stad deskundige zorg en preventie inzake alcohol-, drug-, gok- en 

andere verslavingsproblemen gratis te waarborgen: 

- Ambulante zorg 

• intakegesprekken binnen de 7 werkdagen na aanmelding of doorverwijzing - start 

behandeling binnen de 14 werkdagen aan huis, op kantoor CAD of bij externe 

partner CAD 

• hulpverlening en verwijzingsmogelijkheden voor cliënten met zucht naar 

middelengebruik 

• consult en vormingsprogramma's voor welzijnswerkers in functie van noden en 

verwachtingen 

• coördinatie van de specifieke drughulpverlening 

- Preventieve zorg 

• stimuleren en ondersteunen van een gemeentelijk preventiebeleid en een lokaal 

preventiebeleid inzake alcohol-, drug-, gok- en andere verslavingsproblemen 

• actief advies en ondersteuning bieden aan instellingen, scholen en verenigingen per 

gemeente 

• organiseren en aanbieden van aangepaste vorming 

- Samenwerking inzake gemeenschappelijke cliënten 

• geïntegreerde aanpak en (structureel) overleg rond gemeenschappelijke cliënten via 

gedeeld beroepsgeheim en toestemming van de cliënt 

Overwegende dat de Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen Limburg vzw op 28 

juni 2019 gefusioneerd zijn met de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg tot 

ZorGGroep Zin vzw; 

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2012 de 

patiëntbijdragen bepaalt binnen de centra voor geestelijke gezondheidszorg; Overwegende 

dat het CAD tot nog toe een uitzondering vroeg voor cliënten met een 

afhankelijkheidsprobleem waardoor deze hulpverlening voor al deze cliënten gratis is; 

Gelet op de vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid dd. 4 april 2019 aan 

ZorGGroep Zin om de cliëntbijdrage in de loop van 2020 te uniformiseren voor alle 

problematieken; 

Overwegende dat de extra financiële middelen voor ZorGGroep Zin zullen ingezet worden 

voor extra hulpverleners en hierdoor ook voor bijkomende directe cliëntzorg; 

Gelet op het schrijven van ZorGGroep Zin dd. 24 augustus 2020 inzake de invoering van 

cliëntbijdragen vanaf 1 november 2020 voor cliënten met een afhankelijkheidsprobleem 



met uitzondering van de cliënten die in een zorgtraject zitten binnen revalidatie of MSOC 

(Medisch Sociaal Opvangcentrum), waarvoor een afwijking kan aangevraagd worden; 

Overwegende dat de eerste consultatie gratis is op voorwaarde van hoogdringendheid of 

verwijzing door een eerstelijnsactor zoals het OCMW; 

Overwegende dat de patiëntbijdragen zijn opgedeeld in 3 categorieën zodat er rekening kan 

gehouden worden met de financiële draagkracht van elke cliënt: 

- standaardtarief is € 11,00 

- verminderd tarief is € 4,00 

• recht op verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds 

• in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling 

• ten laste van ouders/voogd zonder medeweten 

- gratis 

• gedetineerd 

• asielzoeker of zonder wettig verblijf 

• in behartigenswaardige situatie 

• de maximumfactuur bereikt hebben 

 

Overwegende dat de eerstelijnsactor een vrijstelling van de persoonlijke bijdrage voor alle 

consultaties kan aanvragen aan de hand van het standaard sjabloon in bijlage in de 

volgende cliëntsituaties: 

- de cliënt beschikt over onvoldoende inkomsten en heeft geen recht op een verhoogde 

tegemoetkoming van het ziekenfonds 

- de cliënt voldoet aan de criteria om aanspraak te maken op een verhoogde 

tegemoetkoming van het ziekenfonds, maar de aanvraag is nog in onderzoek; 

- de cliënt bevindt zich in een precaire situatie die een verdere toelichting vraagt 

Gelet op de huidige overeenkomst met het voormalig CAD waarin de ambulante zorg 

gratis wordt aangeboden, werd vanuit het Vast Bureau van het LSB² (Limburgs Steunpunt 

Lokaal Sociaal Beleid) aanbevolen tot wijziging van deze overeenkomst door middel van 

een addendum; 

Gelet op de extra toelichting door ZorGGroep Zin tijdens het LSB² sociale dienstverlening 

van 19 november 2020 in bijlage waarin de invoering van de patiëntbijdragen en de 

besteding van deze extra middelen ten gunste van de cliënt en de OCMW 's ruim 

verduidelijkt werden; 

Gelet op het voorstel om akkoord te gaan met de wijzigingen inzake cliëntbijdragen met 

afwijkopties voor een verminderd of gratis tarief met ingang van 1 januari 2021, op te 

nemen in het addendum in bijlage; 

  

  

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 



Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend 

door de OCMW’s; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid; Gelet op de 

omzendbrief van 26 oktober 2018 betreffende lokaal sociaal beleid; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Akkoord te gaan met de ondertekening van het addendum, in bijlage toegevoegd en die 

deel uitmaakt van deze beslissing, tussen het OCMW van Herk-de-Stad en ZorGGroep Zin 

vzw tot aanpassing van de bestaande overeenkomst met het Centrum voor Alcohol- en 

andere Drugproblemen (CAD) Limburg met ingang van 1 januari 2021; 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan: 

• ZorGGroep Zin vzw 

• de sociale dienst; 

• de gemeenschappelijke financiële dienst voor gemeente en OCMW 

4.  Secretariaat: (open) 

A.  Verlenging samenwerkingsovereenkomst met RIMO Limburg vzw in het kader van Depot 

Margo. 

Gelet op het besluit van het Vast Bureau van 27 september 2017 met betrekking tot de 

samenwerkingsovereenkomst met RIMO Limburg vzw in het kader van Depot Margo voor 

de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020; 

Gelet op de schriftelijke vraag van RIMO Limburg om deze samenwerkingsovereenkomst 

te verlengen voor één jaar; 

Gelet op de intentie van RIMO om de Voedselbank Limburg en Depot Margo op eenzelfde 

locatie te huisvesten; het gegeven dat de verhuis door de uitbraak van het Covid-19 virus 

sterk vertraging heeft opgelopen, het feit dat RIMO na de verhuis in 2021 een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst zal afsluiten met alle lokale besturen; 

Gelet op het feit dat er inkomsten gezocht worden om een structurele werking te 

garanderen zoals: 

• verkoop van groenten en diensten 

• lokale besturen (via een lidmaatschapsbijdrage waardoor de regierol gevaloriseerd 

wordt) 

• de Vlaamse Overheid 



• de Provincie Limburg 

• sponsoring (via een aantal bedrijven en serviceclubs); 

Gelet op het feit dat RIMO Limburg vzw jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage voor Depot 

Margo aan de lokale besturen vraagt van 0,15 EUR per inwoner per jaar; 

Gelet op het document in bijlage voor verlenging van de huidige 

samenwerkingsovereenkomst; 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend 

door de OCMW’s; 

Gelet  op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid; Gelet op de 

omzendbrief van 26 oktober 2018 betreffende lokaal sociaal beleid; 

Gelet op het e-mailbericht van Gina Driesen van RIMO Limburg vzw dd. 13 november 

2020 met de vraag tot verlenging van de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen 

RIMO Limburg vzw en lokaal bestuur Herk-de-Stad met betrekking tot het bekomen van 

producten door de lokale hulporganisaties via Depot Margo met één jaar; 

Gezien RIMO Limburg vzw een Limburgs instituut is voor samenlevingsopbouw; ze 

kwetsbare mensen samenbrengen en sterk maken; ze samen met de mensen werken aan de 

toegang tot sociale grondrechten en de verbetering van de leefbaarheid; 

Gelet op het feit dat Depot Margo uitgebouwd is door RIMO Limburg vzw, gelegen te 

3550 Heusden-Zolder, Marktplein 9 bus 21, in opdracht van het Strategisch Actieplan voor 

Limburg in het Kwadraat (= SALK), een plan van de Vlaamse regering uit 2013 dat de 

economie van de provincie Limburg moet hervormen en opnieuw concurrerend maken, en 

met middelen van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Limburg; het feit dat RIMO 

Limburg vzw in het kader van Depot Margo samenwerkt met Beschutte Werkplaats 

Limburg (= BEWEL), gelegen te 3590 Diepenbeek, Ginderoverstraat 143, om zo effectief 

en efficiënt mogelijk te werken; 

Gezien Depot Margo, gelegen te Diepenbeek, een sociaal distributieplatform is voor het 

verzamelen en verdelen van productoverschotten en nuttige producten, gericht op mensen 

in armoede; het feit dat Depot Margo hen helpt aan voordelig gezonde voeding en 

kwaliteitsvolle producten en dat de distributie gebeurt, met de steun van bedrijven en 

besturen, via sociale diensten, sociale kruideniers en hulpverleningsorganisaties; 

Gezien het feit dat Depot Margo beschikt over een eigen magazijn met sorteer-, 

(her)verpakkings- en koelinstallatie, conform de richtlijnen inzake voedselveiligheid; het 

feit dat Depot Margo gezonde voeding, opleiding, sociale tewerkstelling en participatie 

promoot; het feit dat Depot Margo gericht is op structurele oplossingen en duurzame 

tewerkstelling; 

Gezien het feit dat Depot Margo het lokale bestuur garandeert een afgesproken 

hoeveelheid groenten en fruit te kunnen afhalen via Sint-Vincentius; de lokale 

voedselorganisaties zoals de OCMW's en de Sint-Vincentiusverenigingen hierdoor 



maandelijks verse groenten, hardfruit, onderhouds- en verzorgingsproducten gratis of tegen 

een lage prijs ter beschikking krijgen; 

Gezien Sint-Vincentiusconferentie Sint-Amandina bij de voedselbedeling maandelijks 

gemiddeld 105 gezinnen bereikt (239 personen waarvan 185 volwassenen en 53 kinderen); 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Akkoord te gaan om de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen RIMO Limburg vzw 

(Depot Margo) en lokaal bestuur Herk-de-Stad met ingang van 1 januari 2021 te verlengen 

met één jaar en hiervoor het bijgevoegde document voor verlenging te ondertekenen. 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan: 

• RIMO Limburg vzw 

• de gemeenschappelijke financiële dienst voor gemeente en OCMW; 

• de sociale dienst. 

B.  Aanstelling effectief afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor de Algemene 

Vergadering Audio. 

Gelet op de toetreding tot de welzijnsvereniging Audio (vereniging van publiek recht 

onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur) 

goedgekeurd bij raadsbesluit van 10 februari 2020; 

Overwegende dat er een afgevaardigde dient aangesteld te worden voor de algemene 

vergadering van Audio en dat deze afgevaardigde een mandataris moet zijn; 

Gelet op de kandidatuurstelling van de heer Bert Moyaers, effectief afgevaardigde in de 

algemene vergadering van Audio; 

Gelet op de kandidatuurstelling van mevrouw Marijke Berden, plaatsvervangend 

afgevaardigde in de algemene vergadering van Audio; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op artikel 10 van de statuten van de welzijnsvereniging Audio, waarin wordt 

voorzien dat elke deelgenoot één vertegenwoordiger heeft in de Algemene Vergadering; 

De raad gaat over tot geheime stemming via e-mail gezien de digitale 

vergadering de stemming met stembiljetten onmogelijk maakt. 

Overwegende dat het niet ontvangen van een mail wordt gelijkgesteld met een 

blanco stem. 

20 stemmen worden in de mailbox van de algemeen directeur ontvangen: 

16 ja-stemmen, 3 onthoudingen en 1 blanco stem. 

Bert Moyaers heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen bekomen tot aanstelling als effectief afgevaardigde in de Algemene 

Vergadering. 



Marijke Berden heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen bekomen tot aanstelling als plaatsvervangend afgevaardigde in de 

Algemene Vergadering. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

De heer Bert Moyaers aan te duiden als effectief afgevaardigde in de Algemene 

Vergadering van Audio en mevrouw Marijke Berden aan te duiden als plaatsvervangend 

afgevaardigde in de Algemene Vergadering van Audio voor de ganse legislatuur 2019-

2024. 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan Audio. 

5.  Personeelsaangelegenheden: (open) 

A.  Goedkeuring verhoging bijdrage aanvullend pensioenstelsel voor contractuele 

personeelsleden van 2,75% naar 3% en gelijkstelling tijdelijke werkloosheid coronacrisis 

voor opbouw aanvullend pensioen. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 september 2011 en de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn van 27 oktober 2011 waarbij werd ingestemd met de invoering 

van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden met een  

pensioentoelage van 2% van het pensioengevend jaarloon en de RSZPPO werd aangeduid 

om op te treden als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2,4° van de wet van 15 juni 

2006; 

  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2015 en de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn van 15 december 2015 waarbij werd ingestemd met de verhoging 

van de bijdrage voor de tweede pensioenpijler met 0,75% (van 2% naar 2,75%) vanaf 1 

januari 2016 voor alle contractuele medewerkers en dit zolang het bestuur hiervoor de 

nodige VIA-subsidies ontvangt; 

  

Gelet op het aangepast kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de 

representatieve vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaams onderhandelingscomité 

van 9 december 2009 (zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019); 

  

Gelet op de regelgeving die bepaalt dat tijdelijke werkloosheid normaal niet gelijkgesteld 

wordt met een gedekte periode voor de opbouw van het aanvullend pensioen; de 

mogelijkheid om tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of de 

economische impact van de coronacrisis toch te genieten van pensioenopbouw op 

voorwaarde dat de premie doorbetaald wordt en dat het lokaal bestuur (de inrichter van de 

pensioentoezegging) niet afziet van deze gelijkstelling; 

  

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 14 september 2020 waarbij principieel 

werd ingestemd met de verhoging van de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler 



naar 3% vanaf 1 januari 2021 en voor de duur van de VIA-middelen voor alle contractuele 

medewerkers; 

  

Gelet op het overleg met de vakbonden op 19 oktober 2020 waarbij werd aangehaald dat 

het verbinden van de verhoging van de tweede pensioenpijler aan de duur van de VIA-

middelen in strijd is met het sectoraal akkoord waarin een minimale tweede pensioenpijler 

van 2,5% is opgenomen. Bovendien vormt het een risico de 2de pensioenpijler vanaf 2021 

te laten zakken onder de 3%, dit in het kader van de responsabiliseringsbijdrage die dan 

wel eens ten laste van Herk-de-Stad zou kunnen komen te liggen. 

Gelet op artikel 78 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

  

Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 

belastingsstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale 

zekerheid; 

  

Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale 

besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008; 

  

Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de 

representatieve vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaams onderhandelingscomité 

C1 van 9 december 2009; 

  

Gelet op de wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van 

diensten gepresteerd als niet vast benoemd personeelslid voor een pensioen van de 

overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en 

lokale overheden binnen het Gesolidariseerd pensioenfonds, tot aanpassing van de 

reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de 

financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van  de provinciale en plaatselijke 

besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de 

provinciale en plaatselijke besturen; 

  

Gelet op de Wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de 

COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende 

voordelen inzake sociale zekerheid, BS 18 mei 2020; 

Overwegende de afspraak tijdens het BOC om deze beslissing met schrapping van deze 

passage opnieuw voor te leggen aan het schepencollege; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 16 november 2020 waarbij principieel 

werd ingestemd met de verhoging van de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler 

naar 3% vanaf 1 januari 2021 voor alle contractuele medewerkers;  

Gelet op de ondertekende protocols van de vakbonden; 

Overwegende dat in toepassing van de wet van 30 maart 2018 lokale besturen een korting 

kunnen verkrijgen op de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage indien de tweede 

pensioenpijler van het contractueel personeel voldoet aan een aantal voorwaarden; dat 



indien de tweede pensioenpijler niet voldoet aan deze voorwaarden het bestuur een 

verhoging van de responsabiliseringsbijdrage riskeert; 

  

Overwegende dat deze voorwaarden zijn : 

• het pensioenreglement is van toepassing op alle contractuele personeelsleden 

(gemeente en OCMW), 

• er in 2019 een aanvullend pensioen werd toegekend (zonder opgelegd 

minimumpercentage) 

• de bijdrage vanaf 2020 minimum 2% en vanaf 2021 minimum 3% bedraagt. 

  

Overwegende de geraamde responsabiliseringsbijdrage voor : 

Gemeente 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 0 0 473 38.240 77.536 

  

OCMW 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

71.494 78.762 96.441 139.227 157.588 175.588 

Overwegende dat ons bestuur nog tot en met 2020 voldoet aan de voorwaarden en het 

OCMW hierdoor een korting krijgt van 50% van de gestorte bijdragen op de 

responsabiliseringsbijdrage; 

  

Overwegende dat naast de mogelijke vermindering van de responsabiliseringsbijdrage een 

verhoging van de bijdrage voor de tweede pensioenpijler eveneens verantwoord is vanuit 

de ongelijke berekening van het pensioen van een contractueel personeelslid versus een 

vast benoemd personeelslid; 

Overwegende de geraamde meerkost van de verhoging van de tweede pensioenpijler met 

0,25 % van  7.750 euro voor gemeente en 2.550 euro voor het OCMW; 

  

Overwegende dat deze meerkost niet werd opgenomen in de meerjarenplanning; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

  

Artikel 1. 

De raad verhoogt de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler definitief naar 3% 

vanaf 1 januari 2021 voor alle contractuele medewerkers. 

  

Artikel 2. 



De raad gaat akkoord met het gewijzigd kaderreglement tweede pensioenpijler 

contractanten dat op 9 december 2009 op het Vlaamse Comité C1 onderhandeld werd en 

zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019, dat in bijlage wordt toegevoegd. 

  

Artikel 3. 

De raad stemt in met de verzekering van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de 

opbouw van de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden. 

 

Artikel 4. 

Deze beslissing wordt gecommuniceerd naar de betrokken personeelsleden. 

 

Artikel 5. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan: 

-          de dienst Financiën 

-          de dienst Personeel. 

6.  Kennisgeving 

A.  Kennisgeving briefwisseling. 

NEEMT KENNIS: 

Er zijn geen kennisgevingen van de briefwisseling gericht aan de voorzitter. 

Besloten in zitting van heden 

  

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Op bevel: 

de algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Lore Michiels 

 


