Zutendaal
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Zittingsverslag

Zitting van 27 februari 2020

Aanwezig:
Robben Martens, voorzitter R1VIW
Ann Schrijvers, voorzitter Vast Bureau
Matty Coninx, Dirk Smits, Yannick Eurlings en Rozette Reyskens, leden van het Vast Bureau
Marina Seurs, Eric Niesten, Servaas Dreesen, Rita Indestege, Anita Nijssen, Martin van der
Sman, Bart Bamps, Filip Olaerts, Sofie Herremans, Pascal Hermans en Heidi Thijs, raadsleden
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Marc Vanhengel, algemeen directeur
Verontschuldigd: Veerle Remans, Ward Lenaerts, raadsleden
De voorzitter opent de vergadering om 20 u 45 aansluitend op de gemeenteraad.
De voorzitter deelt mee dat de dagorde overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur en het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad bezorgd is en dat samen met de dagorde de notulen en het zittingsverslag van
de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2020 bezorgd zijn.
Hierna wordt er overgegaan tot de behandeling van de 5 agendapunten in openbare vergadering.

1. Notulen en zittingsverslag van de zitting van 30 januari 2020 - Goedkeuring
De voorzitter geeft een toelichting.
De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 30 januari 2020 worden ter goedkeuring
voorgelegd.

De Raad besluit unaniem om de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 30
januari 2020 goed te keuren.
2. Samenwerkingsovereenkomst trajectbegeleiding OCMW As en OCMW Zutendaal
- Goedkeuring
De voorzitter verleent het woord aan het lid van het Vast Bureau, Rozette Reyskens.
Het lid van het Vast Bureau geeft een toelichting.
De samenwerkingsovereenkomst doelt op een samenwerking in het kader van hun tewerkstellings- en
activeringsbeleid, teneinde een trajectbegeleiding en de mogelijkheden naar opleiding en/of, tewerkstelling
van OCMW-cliënten van de gemeenten As, Zutendaal te onderzoeken en realiseren.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt de samenwerkingsovereenkomst voor trajectbegeleiding
tussen OCMW As en OCMW Zutendaal ter goedkeuring voorgelegd.

De Raad besluit unaniem om de samenwerkingsovereenkomst trajectbegeleiding OCMW
As en OCMW Zutendaal goed te keuren.
3. Aanvullende deontologische code voor de voorzitter en de leden van het bijzonder
comité voor de sociale dienst - Kennisgeving
De voorzitter verleent het woord aan het lid van het Vast Bureau, Rozette Reyskens.
Het lid van het Vast Bureau geeft een toelichting.

De aanvullende deontologische code voor de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale
dienst, dewelke werd goedgekeurd door het BCSD in vergadering van 22 januari 2020, wordt ter
kennisgeving voorgelegd.

De Raad besluit unaniem om kennis te nemen van de aanvullende deontologische code voor
de voorzitter en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
4. Jaarrekening OCMW 2018 - goedgekeurd - Kennisneming
De voorzitter verleent het woord aan het lid van het Vast Bureau, Matty Conimt.
Het lid van het Vast Bureau geeft een toelichting.
Het Agentschap Binnenlands Bestuur laat weten dat de jaarrekening OCMW 2018 goedgekeurd werd. Enkele
bemerkingen, allen eerder van technische aard, zijn via mail overgemaakt worden aan de algemeen directeur
en financieel directeur.
Het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur, betreffende de goedkeuring van de
jaarrekening OCMW 2018, wordt ter kennis genomen.

De Raad besluit unaniem om kennis te nemen van de goedkeuring van de jaarrekening van het
dienstjaar 2018 van het OCMW Zutendaal.
5. Toelage voor personen met incontinentie in het kader van de kosten Limburg.net Goedkeuring
De voorzitter verleent het woord aan het lid van het Vast Bureau, Rozette Reyskens.
Het lid van het Vast Bureau geeft een toelichting.
Het voorstel is om een toelage te voorzien voor personen met incontinentie in het kader van de kosten
Limburg.net. Deze toelage vervangt het vroegere reglement rond gratis huisvuilzakken.
Volgende regeling wordt voorgesteld:
Personen met incontinentie kunnen zich, na ontvangst en betaling van de factuur van Limburg.net
aanmelden aan de balie van het sociaal huis met volgende bewijsstukken:
• attest huisarts
• factuur Limburg.net
• bewijs van betaling van de factuur Limburg.net
Na ontvangst van deze bewijsstukken en controle door de maatschappelijk assistent, kan de toelage van 70
euro uitbetaald worden. Jaarlijks wordt aan de raad een terugkoppeling gedaan over het aantal toelagen dat
werd uitbetaald.

Na bespreking besluit de Raad unaniem om de toelage voor personen met incontinentie
goed te keuren.
De voorzitter deelt mee dat er geen schriftelijke vragen zijn ingediend.
De voorzitter deelt mee dat voor de volgende vergadering op 26 maart de zonecommandant van de
Brandweerzone Oost-Limburg een toelichting zal geven over de werking van de hulpverleningszone.
De voorzitter ondertekent de notulen van de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30
januari 2020.
De voorzitter sluit de vergadering om 20 u 50.
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