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DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

O P E N B A A R  

1.  Secretariaat: (open) 

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 september 2019; 

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 september 2019 zonder opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben. 

B.  ELZ Herckenrode - Afvaardiging Zorgraad en Clusteroverleg Lokale besturen. 

Gelet op het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de 

regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en 

subsidiëring van de zorgraden. 

Gelet op de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen tot 60 eerstelijnszones; 

Gezien Herk-de-Stad samen met Alken, Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven deel uitmaken 

van de eerstelijnszone (ELZ) Herckenrode; 

Gelet op het doel van elke eerstelijnszone om sterk in te zetten op de intersectorale 

samenwerking tussen lokale besturen, welzijnsactoren en gezondheidspartners onder 

leiding van een zorgraad; 



Gelet op de decretale opdrachten van de zorgraad: 

  -  organisatie en afstemming van het zorgaanbod op niveau van de bevolking 

     => voldoende aanbod aan kwaliteitsvolle zorg voorzien en dit aanbod optimaal 

organiseren vanuit zowel preventie, begeleiding en ondersteuning als curatie en      

           revalidatie 

  -  ondersteuning van het lokaal sociaal beleid 

     => de zorgraad neemt de lokale noden mee in de planning en werking en de lokale 

besturen vinden in de zorgraad een forum om input te krijgen voor het lokaal  

           sociaal beleid, het lokaal sociaal beleid af te stemmen en op te volgen 

  -  groeperen en ondersteunen van beroepsgroepsspecifieke verenigingen 

     => met het oog op participatieve besluitvorming is het aangewezen dat zorgaanbieders 

zich groeperen en verenigen zodat de afgevaardigde in de zorgraad kan  

           optreden als vertegenwoordiger van één of meerdere beroepsgroepen of 

organisaties. 

  -  eerstelijnszorgaanbieders ondersteunen 

     => de samenwerking tussen verschillende disciplines van zorgverstrekkers maar ook 

tussen zorgaanbieders moet gefaciliteerd worden en inzichtelijk gemaakt worden.  

           Indien nodig moet een multidisciplinair zorgteam snel opgestart kunnen worden 

voor personen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag. 

  -  meerwerken aan de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen 

     => het operationaliseren van de gezondheids- en welzijnsdoelstellingen voor de 

Vlaming; 

Gelet op de VZW-structuur van de zorgraad en de decretale samenstelling die pluralistisch 

en divers is bestaande uit 4 clusters: 

  -  cluster lokale besturen: inclusief de Huizen van het Kind en de sociale diensten van 

het OCMW (maximaal 6 zetels) 

  -  cluster gezondheidszorg: huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, 

tandartsen, apothekers, podologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten, diëtisten,  

      klinisch psychologen en de eerstelijnspsychologische functies van de netwerken 

geestelijke gezondheidszorg (maximaal 6 zetels) 

  -  cluster welzijn: woon-zorgcentra, diensten gezinszorg, lokale dienstencentra en de 

diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (maximaal 6 zetels) 

  -  cluster PZON: verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsaanvraag, 

erkende verenigingen van gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligersverenigingen  

     (maximaal 3 zetels); 

Gezien het decreet bijkomend voorziet in maximaal 4 zetels voor optionele partners; 

Gelet op het voorstel rond de zetelverdeling overlegd onder de betrokken lokale 

burgemeesters: 

  -  Hasselt: 2 zetels (1 zetel in de cluster lokale besturen en 1 zetel in de cluster welzijn - 

lokaal dienstencentrum) 

  -  Zonhoven: 1,5 zetel 

  -  Diepenbeek: 1,5 zetel 

  -  Herk-de-Stad: 1 zetel 

  -  Alken: 1 zetel 

Gezien als afgevaardigde voor Herk-de-Stad, Nathalie Creten, algemeen directeur 

waarnemend wordt voorgesteld; 

Gelet op het gegeven dat de agenda van de zorgraad telkens zal voorbereid worden in de 

verschillende cluster overleggen. 



Gezien als afgevaardigden voor Herk-de-Stad, Nathalie Creten, algemeen directeur 

waarnemend en Jacinta Forier, clusterverantwoordelijke welzijn worden voorgesteld. 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 

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; 

Gezien de ELZ Herckenrode graag constructief en gestructureerd wil samenwerken met de 

betrokken lokale besturen (Alken, Diepenbeek, Hasselt, Herk-de-Stad, Zonhoven), met de 

eerstelijnszorgaanbieders, met de verenigingen van personen met een zorg- en 

ondersteuningsvraag (PZON) en met de verenigingen van mantelzorgers en vrijwilligers. 

 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Akkoord te gaan met de zetelverdeling tussen de lokale besturen in de Zorgraad ELZ 

Herckenrode. 

Artikel 2. 

Akkoord te gaan om Nathalie Creten, algemeen directeur waarnemend, af te vaardigen 

naar de Zorgraad ELZ Herckenrode. 

Artikel 3. 

Akkoord te gaan om Nathalie Creten, algemeen directeur waarnemend en Jacinta Forier, 

clusterverantwoordelijke welzijn, af te vaardigen naar de clusteroverleggen lokale besturen 

ELZ Herckenrode. 

Artikel 4. 

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 afgevaardigden. 

C.  Akkoord oprichting Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH) en afvaardiging 

hulpverlener en coördinator. 

Overwegende dat elke lokale overheid een Nood- en Interventieplan dient op te stellen 

waarvan een Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk deel uitmaakt; 

Overwegende dat zulk een netwerk bestaat uit vrijwillige hulpverleners, administratief 

bedienden en coördinatoren (hulpverleners of administratief bedienden) die opgeroepen 

worden indien zich een calamiteit of ramp voordoet en waarbij ook niet-gewonde 

slachtoffers moeten opgevangen worden in een onthaalcentrum; 

Gelet op het mogelijke takenpakket van het Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk, 

afhankelijk van de noodsituatie en de behoeften: 

- het installeren en uitbouwen van een onthaalcentrum voor niet-gewonden; 

- het groeperen en vervoeren van niet-gewonden naar een onthaalcentrum; 



- het eenvormig registreren; 

- het openen van een centrum voor informatieverwerking; 

- het opvangen van verwanten en afhankelijk van de situatie eveneens een apart 

onthaalcentrum openen; 

- het installeren van een telefooninformatiecentrum voor verwanten; 

- het inrichten van een rouwkapel; 

 

Gelet op de taak van de hulpverlener: 

- de mensen die betrokken raakten bij een ramp op verhaal laten komen in het 

onthaalcentrum; 

- een tas koffie of drankje aanbieden en trachten de slachtoffers een ondersteunende 

schouder aan te reiken; 

- de opgevangen mensen in het onthaalcentrum registreren opdat familieleden en 

verwanten die om inlichtingen vragen kunnen gerust gesteld worden dat het slachtoffer  

  niet gewond is en veilig is opgevangen in het onthaalcentrum; 

Gelet op de taak van de administratief bediende: 

- het ingeven van registratiefiches in een softwaretoepassing opdat het gemeentelijk 

coördinatieteam noodplanning continu vlot zicht heeft op wie waar is opgevangen; 

Gelet op de taak van de coördinator: 

- het coördineren van een structuur die ontplooid wordt indien het Psychosociaal 

Hulpverleningsnetwerk geactiveerd wordt; 

 

Gelet op het gebrek aan een Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk in Herk-de-Stad; 

Gelet op het belang van geëngageerde en opgeleide vrijwilligers; 

Gelet op het voorstel om twee OCMW-personeelsleden vanuit hun professionele ervaring 

en interesse te machtigen tot respectievelijk hulpverlener en hulpverlener-coördinator met 

een akkoord tot het volgen van relevante vormingen georganiseerd door het FOD 

Volksgezondheid in het PLOT in Genk; 

 

Overwegende dat Jacinta Forier reeds sinds 2012 als vrijwillig hulpverlener deel uitmaakt 

van het Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk van Hasselt; 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 56; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de psychosociale zorg 

voor slachtoffers; 

Gelet op de Omzendbrief van 25 juli 2018 betreffende het psychosociaal interventieplan; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Akkoord te gaan met de oprichting van een Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk. 

Artikel 2. 

Akkoord te gaan Anja Luyten en Jacinta Forier te machtigen tot het volgen van de nodige 

vormingen tot respectievelijk hulpverlener en hulpverlener-coördinator. 



Artikel 3. 

Akkoord te gaan Jacinta Forier te machtigen tot deelname aan hulpverleningsinterventies 

via WhatsApp oproepbasis binnen het Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk van Hasselt. 

Artikel 4. 

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 het OCMW. 

D.  Kennisname beleidsplan Zorgraad ELZ Herckenrode. 

Gelet op het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de 

regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en 

subsidiëring van de zorgraden. 

Gelet op de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen tot 60 eerstelijnszones; 

Gezien Herk-de-Stad samen met Alken, Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven deel uitmaken 

van de eerstelijnszone (ELZ) Herckenrode; 

Gelet op het doel van elke eerstelijnszone om sterk in te zetten op de intersectorale 

samenwerking tussen lokale besturen, welzijnsactoren en gezondheidspartners onder 

leiding van een zorgraad; 

Gelet op de prioritaire taken van een zorgraad, zijnde: 

- afstemming organiseren tussen alle betrokken partijen; 

- stimuleren van interdisciplinaire samenwerking; 

- kringwerking stimuleren 

- geïntegreerd breed onthaal ondersteunen 

- aanleveren van gegevens voor de Sociale Kaart 

Gezien de verplichte opmaak van een beleidsplan waarin de missie en de visie, de centrale 

waarden en principes en de strategische en operationele doelstellingen belicht  

worden, nodig voor de oprichting van en de erkenning tot een zorgraad; 

- Gezien uiterlijk 31 december 2019 een erkenningsdossier bestaande uit een beleidsplan 

dient ingediend te worden bij Zorg en Gezondheid. 

Gelet op het beleidsplan in bijlage dat goedgekeurd werd in het veranderteam 

(vertegenwoordiging van alle clusters binnen zorg en welzijn) van 5 september 2019. 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 

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; 

Gezien de ELZ Herckenrode graag constructief en gestructureerd wil samenwerken met de 

betrokken lokale besturen (Alken, Diepenbeek, Hasselt, Herk-de-Stad, Zonhoven), met de 

eerstelijnszorgaanbieders, met de verenigingen van personen met een zorg- en 



ondersteuningsvraag (PZON) en met de verenigingen van mantelzorgers en vrijwilligers. 

 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Enig artikel. 

De raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het beleidsplan zorgraad 

eerstelijnszone (ELZ) Herckenrode. 

2.  Sociale dienst: (open) 

A.  Goedkeuring federaal reglement ter bevordering van de participatie en sociale activering. 

Gelet op de omzendbrief van 20 december 2016 betreffende de toelage ter bevordering van 

de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers; 

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juli 2019 houdende de maatregelen ter bevordering 

van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2019; 

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juli 2019 houdende de toekenning van een financiële 

tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg 

van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale 

activering van de gebruikers van de dienstverlening voor het jaar 2019; 

Gelet op de handleiding van de Programmatorische Federale Overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie inzake de besteding van de toelage ter bevordering van de 

participatie en de sociale activering van OCMW-gebruikers; 

Gelet op het belang van participatie en sociale activering om alzo de afstand tot de 

arbeidsmarkt te verkleinen, de maatschappelijke integratie te bevorderen en het sociaal 

isolement te doorbreken door middel van maatschappelijk zinvolle activiteiten; het doel op 

zich, als eerste stap in een traject voor socio-professionele inschakeling of als eerste stap in 

een (latere) betaalde tewerkstelling; 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, artikel 57, paragraaf 1, tweede lid; 

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

Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat de uitsluiting van mensen die in armoede leven zich op alle domeinen 

van het leven situeert, met inbegrip van het sociale en culturele leven en de digitale 

netwerken; 

Overwegende dat sociale activering een hefboom kan zijn naar integratie, 

maatschappelijke participatie, professionele activering en het tegengaan van vereenzaming; 

Overwegende dat het bevorderen van de participatie en sociale activering van de 

gebruikers tot de opdracht van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn behoort; 

Overwegende dat het OCMW van Herk-de-Stad jaarlijks kan beschikken over toelagen van 

ruim 6.000,00 EUR dewelke jaarlijks na publicatie in het Belgisch staatsblad vermeld 

worden in hogervermelde koninklijke besluiten (KB) houdende de maatregelen ter 

bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de 

dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gezien voor de 



eerste helft van 2019 voorzien wordt in een subsidie van € 3.654,00 (€ 2.854 + € € 800) en 

in het najaar van 2019 in een nieuw KB zal voorzien worden in een vergelijkbaar bedrag 

voor de tweede helft van 2019; 

Overwegende dat de toelagen tot bevordering van de participatie en de sociale activering 

volgens het Koninklijk Besluit van 29 juli 2019 als volgt dienen besteed te worden: 

 

- minimum 25% aan de bestrijding van kinderarmoede, waarvan mogelijke 

personeelskosten voor 10% mogen aangerekend worden; 

- minimum 25% en maximum 50% aan het organiseren van collectieve modules, dewelke 

de individuele begeleiding in het kader van de geïndividualiseerde trajecten  

  voor maatschappelijke integratie kunnen aanvullen op vlak van attitudetraining en 

opwaardering van het zelfbeeld, waarvan mogelijke personeelskosten voor 100% mogen 

aangerekend worden; 

- het restsaldo vrij te besteden volgens de doelstellingen van de hogervermelde koninklijke 

besluiten; 

Overwegende dat de sociale dienst jaarlijks voor 15 maart via de webapplicatie 'uniek 

jaarverslag', een elektronisch verslag indient bij de Programmatorische Federale 

Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, bestaande uit de gegevens betreffende de 

activiteiten en een financieel overzicht; 

Overwegende dat vanuit de sociale dienst op basis van de bepalingen van het voornoemde 

koninklijk besluit een ontwerp van aanpassing werd opgemaakt van het reglement; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Het volgend reglement inzake participatie en sociale activering goed te keuren: 

A. Algemeen 

Artikel 1. 

De wettelijke basis van dit reglement is het koninklijk besluit van 29 juli 2019 houdende 

de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers 

van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

De toelage zal drieledig worden aangewend: 

Paragraaf 1. 

Om de participatie en sociale activering van de doelgroep te bevorderen door: 

1. de deelname aan sociale, culturele en sportieve manifestaties 

2. het lidmaatschap van en de deelname aan activiteiten van sociale, culturele of 

sportieve verenigingen met inbegrip van de noodzakelijke benodigdheden en 

uitrustingen 

3. initiatieven op sociaal, cultureel en sportief vlak, georganiseerd voor of door de 

doelgroep 

4. de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en participatie van 

de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen. 



voor een maximumbedrag van 50,00 EUR of 100,00 EUR afhankelijk van de 

inkomstencategorie. 

Paragraaf 2. 

Om collectieve modules te organiseren dewelke de individuele begeleiding in het kader 

van de geïndividualiseerde  projecten voor maatschappelijke integratie kunnen aanvullen: 

• Activiteiten die in groepsverband worden uitgevoerd met het oog op het bereiken 

van een welbepaald doel waarbij vooral de groepsdynamiek belangrijk is. 

• Het is mogelijk dat het OCMW de organisatie van deze activiteiten uitbesteedt aan 

een externe partner waarvoor een samenwerkingsovereenkomst dient te worden 

afgesloten. 

• De financiering van collectieve modules is gericht op personeelskosten en 

werkingskosten (aankoop van materiaal, huurkost van lokaal, …). 

Paragraaf 3. 

Om activiteiten te organiseren gelinkt aan de steun inzake de strijd tegen armoede bij de 

kinderen van de doelgroep: 

1. Maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke integratie van kinderen 

van de doelgroep via deelname aan sociale programma’s te bevorderen via: 

o deelname aan sociale programma’s; 

o onderwijsondersteuning; 

o psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader 

van de raadpleging van een specialist 

o paramedische ondersteuning 

2. Initiatieven met of voor de kinderen van de doelgroep om hun maatschappelijke 

integratie te bevorderen: 

o acties met het oog op sociale integratie van kansarme kinderen. 

Artikel 2. 

Het OCMW van Herk-de-Stad kan in dit kader jaarlijks beschikken over subsidies van 

ruim 6.000,00 EUR. 

Deze toegekende subsidies zijn verplicht te besteden volgens specifieke 

beleidsprioriteiten: 

1. Minimum 25% en maximaal 50% van de subsidie is verplicht te besteden aan het 

organiseren van collectieve modules dewelke de individuele begeleiding in het 

kader van de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie 

kunnen aanvullen 

2. Minimum 25% van de subsidie is verplicht te besteden aan de bestrijding van 

kinderarmoede 

3. Het restbedrag dat maximum 50% van de subsidie kan behelzen, is vrijelijk te 

besteden binnen het luik bevorderen van maatschappelijke participatie en 

bestrijding van kinderarmoede 

B. Doelgroep 

Artikel 3. 

Het OCMW van Herk-de-Stad bepaalt dat deze subsidies zullen toegekend worden aan 



hulpbehoevende gebruikers van het OCMW, waarbij prioritair aandacht uitgaat naar de 

kansengroepen, meer bepaald volgende deelgroepen: 

1. Steuncliënten, inbegrepen gerechtigden op leefloon en equivalent leefloon 

2. Hulpbehoevenden in budgetbeheer of schuldbemiddeling 

3. Andere hulpbehoevenden gerechtigd op sociale dienstverlening (sociale dienst, 

dienst huisvesting, thuiszorgdiensten) 

4. Schoolgaande kinderen die opgroeien binnen kansarme of achtergestelde gezinnen, 

volgens de criteria van Kind en Gezin of na vaststelling vanuit het sociaal 

onderzoek. 

C. Betoelaagbare activiteiten 

Artikel 4. 

Wat betreft de beoogde bestemming van de subsidies beslist het OCMW van Herk-de-Stad 

dat deze toelagen kunnen verleend worden voor de volgende activiteiten: 

1. Vakantieactiviteiten: 

o Sport- en vakantiekampen 

o Speelpleinwerking 

o Zwembaden 

o Gezinsuitstappen 

2. Deelname aan het verenigingsleven: 

o Lidmaatschap verenigingen, clubs, sportclubs, culturele organisaties: 

inschrijvingsgeld, lidgeld, verzekering, materialen en benodigdheden 

o Activiteiten van voornoemde verenigingen: bijvoorbeeld uitstap in 

verenigingsverband 

3. Schoolactiviteiten met een sociale, culturele of sportieve invalshoek 

o Schoolreizen, studiereizen 

o Bos-, zee- en sneeuwklassen 

4. Deelname aan activiteiten met sociaal-cultureel-sportieve invalshoek: 

o Concerten 

o Theater, festival, … 

o Filmvoorstelling 

o Sportmanifestaties 

▪ Georganiseerd door gemeentelijke diensten, raden of gemeentelijke 

organisaties 

▪ Andere organisatoren 

5. Groepsactiviteiten met sociaal-cultureel-sportieve invalshoek, georganiseerd 

door het OCMW zelf, andere gemeentelijke diensten zoals het diensten- en 

ontmoetingscentrum De Cirkel, gemeenschapscentrum De Markthallen, de 

Gezinsbond of door verenigingen waarmee het OCMW al dan niet een 

overeenkomst heeft afgesloten in het kader van artikel 61 van de organieke wet dan 

wel ad hoc samenwerkt. 



6. Groepsactiviteiten met sociaal-participatieve activeringsinvalshoek, 

georganiseerd door het OCMW zelf, Open School Limburg, De Winning, de 

gemeente of andere organisaties waarmee het OCMW een 

samenwerkingsovereenkomst in het kader van sociale activering heeft afgesloten 

7. Groepswerk, georganiseerd door een externe partner of het OCMW met het oog 

op het bevorderen van de zelfredzaamheid in functie van sociale activering zoals 

'haal meer uit je geld', kookateliers, cursussen gericht op taal, attitudetraining, 

omgaan met gezag, zelfstandig het openbaar vervoer nemen, stiptheid, opwaarderen 

van het zelfbeeld, te financieren. 

Deze lijst is richtinggevend maar niet limitatief. Ze is geldig vanaf 1 januari 2019. 

Komen niet (langer) of slechts beperkt in aanmerking voor betoelaging: 

• Abonnementen en lidmaatschap van supportersverenigingen 

• Autorijlessen 

• Beroepsopleidingen of herscholingen 

• Tussenkomsten in abonnementen op tijdschriften,… 

• Filmtickets, toegangstickets,… die niet op naam zijn afgeleverd, besteld en/of 

betaald 

• Lidgelden, deelnamekosten aan activiteiten van verenigingen, … komen enkel in 

aanmerking mits bijvoeging van volgende bijlagen: stuk met omschrijving of 

benoeming van de activiteiten en tarief, betalingsbewijs met vermelding van naam 

lid of deelnemer, effectief betaald bedrag (rekeninguittreksel, stortingsbewijs of 

ontvangstbewijs ondertekend door een bestuurslid van de vereniging). 

• Ook voor tussenkomst in toegangskosten voor concerten, theater, film, … steeds 

bewijzen op naam bijvoegen (reservatie- of bestelformulier, ticket en/of 

betalingsbewijs op naam, …). Bij voorkeur door te betalen met de eigen bankkaart 

aan de betaalterminal of door op voorhand tickets te bestellen via steunpunt 

vakantieparticipatie,… en te betalen door middel van overschrijving via de (eigen) 

bankrekening zodat het rekeninguittreksel als bewijs kan dienen. 

• Kosten van openbaar vervoer om deel te nemen aan deze activiteiten kunnen 

eveneens beperkt (het OCMW kan instaan voor 80 % van de kosten en de 

hulpbehoevende voor 20 % van de kosten) ten laste genomen worden. 

Artikel 5. 

Voor activiteiten opgesomd in artikel 4§1 tot en met §4 zal bij de toekenning van deze 

subsidie aan de hulpbehoevende een principe van cofinanciering toegepast worden, als 

volgt in te vullen: voor alle deze activiteiten zal het OCMW instaan voor  

80 % van de kosten en de hulpbehoevenden voor 20 % van de kosten met een maximum 

tussenkomst van het OCMW van 50,00 EUR per persoon. De hulpbehoevenden uit 

gezinnen welke slechts beschikken over een minimumgezinsinkomen of financiële 

tussenkomst in het kader van volgende wetgevingen of reglementeringen kunnen echter 

beroep doen op een hogere maximum tussenkomst van 100,00 EUR per persoon: leefloon, 

financiële steun, equivalent leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, inkomens 

vervangende tegemoetkoming voor gehandicapten. 

De hulpbehoevenden die van de verhoogde tussenkomst gebruik wensen te maken moeten 

een attest of bewijs voorleggen waaruit blijkt dat zij gerechtigd zijn op één van de 



vermelde minimumuitkeringen of tussenkomsten. Voor diegenen die een dergelijke 

tussenkomst ontvangen vanwege het OCMW van Herk-de-Stad, volstaat een kopie van de 

toekenningsbeslissing, af te leveren via de sociale dienst. 

Het aantal toegestane activiteiten per gezin kan afhankelijk gesteld worden van het totaal 

aantal aanvragen per activiteit per onderwerp. 

Van deze verdeelsleutel en het maximumbedrag kan in behartigenswaardige gevallen 

afgeweken worden bij besluit van het bevoegde beleidsorgaan tot een voor de 

hulpbehoevende meer voordelige sleutel. 

Wanneer het OCMW zelf een activiteit organiseert ten voordele van de hulpbehoevende 

(en/of hun kinderen) van het OCMW of een bulkticket ter beschikking stelt aan de 

hulpbehoevende wordt hiervoor: 

• geen vergoeding gevraagd aan de hulpbehoevende 

• is de voornoemde 20 % - 80 %-regel in dit artikel niet van toepassing 

• wordt per hulpbehoevende een waarborg gevraagd ten bedrage van 5,00 EUR 

dewelke ingeval van aanwezigheid cash wordt terugbetaald aan de 

hulpbehoevende(n); 

Artikel 6. 

Teneinde een billijke verdeling van de subsidie over alle actieve hulpbehoevende 

gebruikers van de dienstverlening te bekomen zullen de hulpbehoevenden omschreven in 

artikel 3 in kennis gesteld worden van de mogelijkheid deze toelage te bekomen, via 

persoonlijke toelichting door de hulpverleners of bij de gebeurlijke bespreking van hun 

dossier. Zij zullen hierbij een overzicht krijgen van de activiteiten opgenomen in artikel 4, 

welke vatbaar zijn voor betoelaging. 

Het bevoegde beleidsorgaan behoudt steeds het recht om de tussenkomst te weigeren om 

inhoudelijke of budgettaire redenen. 

Artikel 7. 

De cofinanciering en tussenkomsten zijn beperkt tot uitputting van het in het koninklijk 

besluit voorziene budget. 

Artikel 8. 

De toelage aan de hulpbehoevende kan, afhankelijk van de soort activiteit, uitbetaald 

worden door de volledige kosten zelf te betalen en vervolgens de tussenkomst te 

recupereren bij het OCMW mits staving van de gedane kosten. 

Facturen, betalingsbewijzen van tickets, … dienen in principe steeds op naam van de 

aanvrager of het gezinshoofd te zijn opgemaakt. Indien dit niet het geval is, kan het 

bevoegde beleidsorgaan de tussenkomst weigeren. 

De hulpbehoevende kan ook een kopie van de factuur en het overschrijvingsformulier aan 

het OCMW bezorgen samen met (het bewijs van) de voorafbetaling van zijn persoonlijk 

aandeel of voorschot dat ten minsten 20% bedraagt van de factuur of rekening. 

Voor de activiteiten opgesomd in artikel 4, paragraaf 1-3 zijn er 2 mogelijke procedures 

voorzien: 

• ofwel betaalt de cliënt zelf en legt de factuur en het betalingsbewijs voor om de 

tussenkomst te bekomen 



• ofwel kan het OCMW de tickets bestellen en bezorgen aan de hulpbehoevende, na 

betaling van het persoonlijk aandeel. 

Alle individuele aanvragen worden geregistreerd onder Register 'SCP'. 

In geval van gemeenschappelijke betaling voor groepsactiviteiten georganiseerd door 

derden overeenkomstig artikel 4, paragraaf 4-5, bezorgt de organisatie een factuur of 

onkostennota aan het OCMW, met vermelding van het aantal deelnemende OCMW 

cliënten aan de desbetreffende activiteit. 

Artikel 9. 

Wat betreft de gemeenschappelijke betaling voor groepsactiviteiten overeenkomstig artikel 

4, paragraaf 5 besluit het OCMW van Herk-de-Stad dat deze instanties of organisaties 

voorafgaand het programma en/of omschrijving van de geplande activiteit(en) voorleggen. 

Het bevoegde beleidsorgaan zal vervolgens besluiten of deze activiteit(en) voor 

betoelaging in aanmerking komen. 

De concrete betoelaging zal gebeuren op basis van de daadwerkelijke deelname van 

hulpbehoevenden aan de betrokken activiteiten, te verantwoorden via schriftelijke 

bewijzen en controle van de inschrijvings- of deelnemerslijsten. 

D. Bevoegdheden en controle 

Artikel 10. 

De sociale dienst wordt belast met het contacteren en stimuleren van de hulpbehoevenden 

om gebruik te maken van de mogelijkheden geboden door dit reglement, alsook met de 

toewijzing en billijke verdeling van de toelagen aan de hulpbehoevenden binnen de 

grenzen van dit reglement. 

Artikel 11. 

De financiële dienst wordt belast met de uitbetaling van de toelagen, het verzamelen van 

de stavingsstukken en in overleg met de sociale dienst, het overmaken van het eindrapport 

aan de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, 

Armoedebestrijding en Sociale Economie, dienst Overheidsopdrachten en Subsidies. 

Artikel 12. 

Ten einde de praktische uitvoering vlot te laten verlopen, dienen de Microsoft 

Excelrekenbladen en het aanvraagformulier geactualiseerd te worden in overleg met de 

betrokken diensten en correct ingevuld te worden door de hulpverleners. 

Artikel 13. 

De hulpverleners dienen in overleg met de administratie van de sociale dienst na te gaan in 

hoeverre de aanvragen en de voorgestelde bedragen voldoen aan de wettelijke 

voorwaarden en het OCMW-reglement ter zake en dienen in samenwerking met de 

administratie sociale dienst vervolgens in overleg met de financiële dienst de aanvragen 

over het gebruik van dit fonds ter behandeling aan het bevoegde beleidsorgaan voor te 

leggen. 

Artikel 14. 

Het eventuele resterende bedrag van de toelage voor gewone socioculturele participatie 

vóór het einde van elk jaar te besteden aan tickets voor voorstellingen in de Markthallen of 

filmtickets van de groep Kinepolis, gelegen te 3500 Hasselt, Media 1, ten bedrage van de 

prijs per ticket dewelke op dat moment van toepassing is.  

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 sociale dienst; 

• de dienst huisvesting; 

• de administratie sociale dienst; 

• de gemeenschappelijke financiële dienst voor gemeente en OCMW. 

B.  Goedkeuring projectnota :'Samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen' in 

samenwerking met RIMO. 

  

Gelet op de projectoproep 'Samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen' van de 

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) waarin de Vlaamse Regering 

van 1 januari 2020 tot 30 september 2021 voorziet in een subsidie van minimum € 170 000 

en maximum € 230 000,00 voor lokale besturen die willen inzetten op preventie bij 

kwetsbare groepen; 

Gezien de lokale besturen hiertoe de kans krijgen concrete acties te ondernemen om één of 

meerdere bestaande preventiemethodieken beter te laten aansluiten bij de leefwereld van 

maatschappelijk kwetsbare groepen, die vaak ook het meeste gezondheidswinst kunnen 

realiseren maar eerder moeilijk te bereiken zijn; 

Gezien het belang dat het project kadert binnen een duurzaam beleid, in het bijzonder het 

armoede- en gezondheidsbeleid van het lokaal bestuur; 

Gezien de interesse van samenlevingsopbouw, RIMO Limburg om met het oog op het 

opzetten van een buurtgerichte zorg volgens het decreet lokaal sociaal beleid, de 

ondersteuning te bieden in de opmaak van de projectaanvraag 'samen sociale 

gezondheidsongelijkheid verminderen' om meerdere projectsubsidies te bundelen om alzo 

sterk te kunnen inzetten op een proactieve benadering van de kwetsbare burger voor wat 

betreft mentale en fysieke gezondheid 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 

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. 

De beslissing van 24 juni 2019 van het vast Bureau inzake het indienen van een 

projectaanvraag 'samen gezondheidsongelijkheid verminderen' te bevestigen. 

 

Artikel 2. 

Paragraaf 1. 

De projectnota zoals toegevoegd in bijlage, die één geheel uitmaakt met deze beslissing, en 

zoals ingediend door het gemeentebestuur op 13 september 2019 goed te keuren. 



Paragraaf 2. 

Indien het project niet wordt goedgekeurd is de in de projectnota opgenomen begroting 

geen voorafname op het meerjarenplan 2020-2025. 

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 het OCMW. 

 

C.  Goedkeuring toepassing procedure systeem van 'minimale levering via de 

aardgasbudgetmeter' van Vlaamse Regering. 

Gelet op de wet van 4 september 2002 houdende de toewijzing van een opdracht aan de 

OCMW’s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de 

meest hulpbehoevenden inzake energielevering; 

Gelet op artikels 5.4.6. tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 2010 

waarbij de Vlaamse Regering met de ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ de 

OCMW’s middelen wil aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de 

budgetmeter aardgas op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in 

de winterperiode, te ondersteunen door hen een ‘minimale hoeveelheid’ aardgas ter 

beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart; het feit dat de 

kost hiervoor deels kan worden gerecupereerd bij de distributiebeheerder, deels ook bij de 

hulpvrager; 

Gelet op het Energieprogramma van 4 maart 2016 waarbij de Vlaamse Regering de 

toepassingsperiode van de maatregel met twee maanden verruimde waardoor ze voortaan 

loopt van 1 november tot en met 31 maart; 

Gelet op de mail van het Vlaams Energieagentschap dd. 27 september 2019 houdende de 

richtlijnen voor het toepassen van de maatregel en 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; 

Gelet op het feit dat gezinnen die door hun commerciële leverancier gedropt worden 

wegens het niet correct betalen van hun aardgasfactuur, verder beleverd worden door de 

netbeheerder; het feit dat wanneer deze gezinnen ook bij hun netwerkbeheerder hun 

facturen niet correct betalen, bij hen een aardgasbudgetmeter geplaatst wordt; het feit dat 

wie ook zijn budgetmeter niet kan opladen, onmiddellijk zonder aardgas valt; 

Gelet op het feit dat de steunaanvraag kadert binnen maatschappelijke dienstverlening 

waardoor de maatschappelijk assistent verplicht is een sociaal vooronderzoek te voeren en 

waaruit moet blijken of er een reëel probleem van of risico op energiearmoede is, waardoor 

de huishoudelijke afnemer onvoldoende middelen heeft om in de winter te beschikken over 

verwarming en warm water; het feit dat wanneer uit het onderzoek blijkt dat er effectief 

een probleem is, het OCMW op basis van een indicatieve tabel bepaalt hoeveel kWh 

aardgas het gezin per kalenderdag nodig heeft om in de winter te beschikken over een 

minimale verwarming van de woning en een minimale hoeveelheid sanitair warm water; 

het feit dat het OCMW tweewekelijks een schijf van de benodigde hoeveelheid gas plaatst 

die overeenkomt met het verbruik van 2 weken op de budgetmeterkaart voor aardgas; het 

feit dat iedere aanvraag door een bestuursorgaan dient beslist te worden binnen een periode 

van 1 maand, het feit dat de voornoemde termijn van 30 dagen waarbinnen het sociaal 

vooronderzoek moet gebeuren vaak te lang is omdat het vaak gaat om een acuut probleem 



en een dringende hulpvraag en dat bijgevolg het systeem van dringende steun moet 

toegepast worden via machtiging voorzitter; 

Gelet op de wettelijk vastgelegde halfmaandelijkse tussenkomsten voor het jaar 2019-2020 

dewelke jaarlijks geïndexeerd worden: 

 

 Woningtype  Niet-beschermde afnemer  Beschermde afnemer 

Appartement € 30,66 € 18,66 

Rij- of hoekwoning € 42,66 € 26,66 

Vrijstaande of half open 

woning 

€ 51,66 € 31,66 

Overwegende dat het bijzonder comité van de sociale dienst per huishouden beslist over de 

toekenning van de minimale levering tot maximaal het einde van de winterperiode; Gezien 

het recht op een tussenkomst aanvat vanaf het begin van de halve maand waarin de 

aanvraag valt; 

Gelet op het feit dat het bijzonder comité van de sociale dienst aan de toekenning van een 

minimum aan aardgas voorwaarden kan opleggen: 

• budgetbegeleiding en budgetbeheer 

• maatregelen om het verbruik te verminderen zoals een energiescan of een sociaal 

dakisolatieproject 

• het verplicht opladen van de budgetmeters in de zomer om alzo een tweede 

OCMW-tussenkomst in de daaropvolgende winter te voorkomen; 

• de verplichte terugbetaling van 30% van de ontvangen tussenkomst; 

Gelet op het feit dat de netbeheerder maximaal 70 % van de minimumlevering op zich 

neemt en zal verrekenen in de nettarieven voor aardgas; het feit dat het OCMW maximaal 

70 % per huishoudelijke afnemer en dus niet voor de globale door het OCMW gemaakte 

kosten kan recupereren en bijgevolg het OCMW kan beslissen om 30 % of meer terug te 

vorderen van de hulpbehoevende(n) die bijvoorbeeld conform het vooronderzoek 

inderdaad de mogelijkheid hebben om dit bedrag terug te betalen; 

Gelet op het feit dat wanneer het OCMW in het voornoemde besluit van de Vlaamse 

regering stapt, dit niet automatisch wil zeggen dat aan elke vraag van de hulpbehoevende 

voldaan wordt; 

Gezien het voorstel om het voornoemde besluit en energieprogramma van de Vlaamse 

Regering binnen Herk-de-Stad vanaf 1 november 2019 jaarlijks toe te passen van 1 

november tot en met 31 maart, eventueel verlengbaar afhankelijk van de 

weersomstandigheden; 

  

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 12 december 2017; 

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



BESLUIT: 

Artikel 1. 

Akkoord te gaan om vanaf 1 november 2019 in te stappen in de procedure en de uitvoering 

van het Energiebesluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010 en het 

Energieprogramma van de Vlaamse Regering van september 2019 wat betreft de invoering 

van de minimale levering van aardgas tijdens elke winterperiode. 

Artikel 2. 

Paragraaf 1. 

Het maximale percentage, zijnde 70 %, te recupereren bij de netbeheerder. 

Paragraaf 2. 

Het overige percentage, zijnde 30 %, terug te vorderen bij de hulpbehoevende en eventueel 

na sociaal onderzoek door de maatschappelijk assistent en na voorlegging aan het 

bevoegde beleidsorgaan, niet of gedeeltelijk terug te vorderen. 

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: 

• de toezichthoudende overheid; 

• de sociale dienst; 

• de gemeenschappelijke financiële dienst voor gemeente en OCMW; 

• de netbeheerder. 

3.  Personeelsaangelegenheden: (open) 

A.  Goedkeuring vervangende feestdagen in het kalenderjaar 2020. 

Overwegende dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bevoegd is om – voor de 

feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag – te bepalen dat de 

vervangingsdagen ofwel vrij kunnen opgenomen worden, overeenkomstig de regels die 

gelden inzake jaarlijkse vakantie, ofwel collectief worden vastgelegd; 

Overwegende de beslissing van het schepencollege van 2 september 2019 om navolgend 

voorstel in verband met het opnemen van de feestdagen die in 2020 op zaterdag of zondag 

vallen voor te leggen aan de representatieve vakorganisaties de gemeenteraad en de 

OCMW-raad : 

• Zaterdag 26 december 2020 wordt genomen op donderdag 24 december 2020 (1/2 

dag) en donderdag 31 december 2020 (1/2 dag) ter aanvulling van de halve dag 

dienstvrijstelling die het bestuur geeft. 

• 11 juli (zaterdag), 15 augustus (zaterdag), 1 november (zondag) en 15 november 

(zondag) mogen vrij worden opgenomen zoals jaarlijkse vakantie. 

Gelet op het ondertekend protocol van de representatieve vakorganisaties; 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 februari 2018 

houdende de goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW; 

Gelet op artikel 263 en 263-1 van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel 

waarin de wettelijke en bijkomende feestdagen werden vastgelegd; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



BESLUIT: 

Artikel 1. 

Het opnemen van de feestdagen die in 2020 op zaterdag of zondag vallen wordt – voor de 

personeelsleden van het OCMW die er recht op hebben - als volgt vastgelegd : 

• Zaterdag 26 december 2020 wordt genomen op donderdag 24 december 2020 (1/2 

dag) en donderdag 31 december 2020 (1/2 dag) ter aanvulling van de halve dag 

dienstvrijstelling die het bestuur geeft. 

• 11 juli (zaterdag), 15 augustus (zaterdag), 1 november (zondag) en 15 november 

(zondag) mogen vrij worden opgenomen zoals jaarlijkse vakantie.  

Artikel 2. 

Deze bijkomende sluitingsdagen dienen tijdig bekend gemaakt te worden aan de 

bevolking.  

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: 

• de toezichthoudende overheid 

• de gemeenschappelijke personeelsdienst voor gemeente en OCMW 

  

4.  Kennisgeving 

A.  Kennisgeving briefwisseling. 

NEEMT KENNIS: 

Kennisgevingen door de voorzitter: 

Volgnr. Afzender Onderwerp 

1.  Audit Vlaanderen Rapport opvolging aanbevelingen OCMW 

Herk-de-Stad 

Besloten in zitting van heden 

Einde der zitting: 23:59 uur. 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Op bevel: 

de waarnemend algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Paul Buekers 

 


