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Notulen Raad van Bestuur  

dd. woensdag 20 januari 2021   
Aanwezig: Marina Gys (Arendonk), Frans De Bont (Baarle-Hertog), Anita Vandendungen (Dessel), 

Peggy Goormans (Grobbendonk), Marc Van Aperen (Hoogstraten), Saskia Luyten (Hulshout), Wim 

Caeyers (Mol), Liesbet Dierckx (Oud-Turnhout), Koen Rombouts (Ravels), Bert Vangenechten 

(Rijkevorsel), Kelly Verheyen (Turnhout), Lieven Janssens (Vorselaar), Jef Pelgrims (Vosselaar) 

 

Eric Nysmans (Directeur), Tinne Antonise (verslaggever) 

 

Verontschuldigd: Staf Willemsens (Beerse), Marc Van Aperen (Hoogstraten), Nele Geudens 

(Meerhout)  

1. Notulen RvB woensdag 16 december 2020 

Toelichting 

In bijlage zijn de notulen toegevoegd van de Raad van Bestuur van 16 december 2020. 

 

Bijlage 

20201216 Notulen.docx 

 

Besluit 

Art. 1: De Raad keurt de notulen van de Raad van Bestuur dd. 16 december 2020 goed. 

    

2.  Opstart Toekomsttraject Welzijnszorg Kempen  
Toelichting  

Koen Rombouts, voorzitter doet het voorstel om een beperkte werkgroep op te starten om het 

toekomsttraject verder voor te bereiden. De opdracht van deze werkgroep bestaat er uit bepaalde 

krijtlijnen en vraagstellingen op te zetten en voor te bereiden om ze nadien aan de Raad van Bestuur, 

het overleg voorzitters BCSD/schepenen welzijn en de Conferentie van Kempense Burgemeesters voor 

te leggen.  

Volgende bestuurders hebben al aangegeven te willen participeren aan deze werkgroep: Kelly 

Verheyen, Bert Vangenechten, Wim Caeyers, Lieven Janssens en Jef Pelgrims.  

Als er nog kandidaten zijn die willen participeren aan deze groep, kan dit worden gemeld bij Eric 

Nysmans.  

De voortgang van de werkgroep zal regelmatig geagendeerd worden op de Raad van Bestuur.  

 

Besluit 

Art. 1 : De Raad gaat akkoord met de oprichting van een werkgroep ter voorbereiding van het 

toekomsttraject Welzijnszorg Kempen. De opdracht van de werkgroep bestaat er uit bepaalde 

krijtlijnen en vraagstellingen op te zetten en voor te bereiden betreffende de toekomst van 

http://www.welzijnszorgkempen.be/
https://ftp.iok.be/download/b4b2f356-5518-4eb5-83df-0724785c6b03
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Welzijnszorg Kempen. De voortgang van de werkgroep zal op regelmatige tijdstippen geagendeerd 

worden op de Raad van Bestuur.  

 

3. Bestuurlijke audit van Welzijnszorg Kempen 
Toelichting 

Eric Nysmans, directeur geeft toelichting bij het plan van aanpak betreffende de 6 aanbevelingen met 

betrekking tot organisatiebeheersing die door Audit Vlaanderen geformuleerd werden.  

Een kort overzicht: 

 

Aanbeveling 1: De organisatie legt een duidelijk kader voor organisatiebeheersing vast en legt dit ter 

goedkeuring voor aan de bestuursorganen (model, periodiciteit, stilstaan bij de eigen werking, 

rapportering).  

Plan van aanpak 

1. Kader organisatiebeheersing: voorstel model Organisatiebeheersing Audit Vlaanderen: keuze 

te bepalen op RVB 4/21 en AV 6/21 

2. Huishoudelijk Reglement: RvB 3/21 

3. Systematische rapportering: RvB 1/21 (start, cf. agendapunt 5 van de Raad van Bestuur van 

20/01/2021) en geleidelijke ontplooiing (finale versie te realiseren tegen 1/22) + halfjaarlijkse 

rapportering over voortgang doelstellingenboom  

4. Rol Public Controller (0,6 VTE), op dit ogenblik focus op BBC.   

5. Systematische aanpak organisatiebeheersing: evolueren naar een aangepast model samen 

met andere welzijnsverenigingen en Audit Vlaanderen tegen eind legislatuur. In overleg met 

de andere WV werd een werkmethode ontwikkeld. Ook is met Audit Vlaanderen reeds 

afgesproken een vervolgtraject met de verschillende welzijnsverenigingen te ontwikkelen, 

waarin good practices en knelpunten besproken worden.   

 

Aanbeveling 2: De welzijnsvereniging neemt initiatieven om de werking van de raad van bestuur te 

versterken en de controleerbaarheid van de dienstverlening door de deelgenoten te verbeteren. 

Plan van aanpak 

1. Huishoudelijk Reglement, cf. 1.2.  

2. Rapportering, cf. 1.3.  

3. Inzagerecht: HRR (cf. 1.2.) 

 

Aanbeveling 3: De organisatie actualiseert haar doelstellingenkader rekening houdend met de 

resultaten van de geplande strategische denkoefening en eerdere analyses. Verder vervolledigt zij het 

doelstellingenkader op vlak van ICT en communicatie.  

Plan van aanpak 

1. Verdere invulling en aanpassing doelstellingenboom (2021) 
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Aanbeveling 4: De organisatie evalueert de huidige rechtspositieregeling en gaat de wenselijkheid na 

om hier vanaf te wijken. Indien de huidige rechtspositieregeling integraal behouden wordt, verzekert 

ze dat de praktijk hiermee in overeenstemming is.  

Plan van aanpak 

1. RPR: uitstel tot nieuw RPR-besluit + in samenspraak met andere WV 

2. Afstemming met Turnhout i.k.v. opvolging/afstemming RPR 

 

Aanbeveling 5: De organisatie neemt de nodige maatregelen om: 

 De rollen en verantwoordelijkheden op vlak van het financieel beheer doordacht te bepalen 

en formeel vast te leggen (volmachten rekeningen, gedelegeerde bevoegdheden); 

 Met redelijke zekerheid te handelen conform de btw-regelgeving en de wet 

overheidsopdrachten; 

 De kostprijsberekening voor de dienstverlening aan vzw’s te evalueren en vast te leggen. 

Plan van aanpak 

1. Volmachten (RvB 1/21) 

2. KDV’s oprichten: informatieveiligheid en vzw’s, proces opgestart met Deloitte en dagelijks 

bestuur in voorjaar 2020 (2Q 2021) 

 

Aanbeveling 6: De organisatie evalueert de bestaande ICT-samenwerking, met inbegrip van de aanpak 

inzake informatieveiligheid, en legt de voorwaarden voor de ICT-dienstverlening, al dan niet met 

dezelfde partner, vast. Hierbij worden naast de minimale voorwaarden voor de dienstverlening ook de 

aan te rekenen kosten geregeld. De realisatie van deze voorwaarden wordt periodiek opgevolgd. 

Plan van aanpak 

1. Opstart werkgroep ICT in schoot van IOK (10/20) , participatie Diane Vanspringel 

 

Inhoudelijke toelichting 

Koen Rombouts, voorzitter, geeft aan dat de voortgang van het plan van aanpak regelmatig 
geagendeerd zal worden op de Raad van Bestuur. Daarnaast is de samenwerking met andere 
welzijnsverenigingen een grote meerwaarde. De werking van een welzijnsverenging is op vele vlakken 
anders dan dat van een lokaal bestuur.  
 
Besluit 

Art. 1: De Raad gaat akkoord met de voorgestelde resultaten, managementreactie en het actieplan.  

  

4. Regionaal sociaal beleid: korte toelichting stand van zaken 
Toelichting 

Koen Rombouts geeft een korte stand van zaken betreffende de werkgroep regionaal sociaal beleid. 

Deze werkgroep regionaal sociaal beleid heeft zich tijdens twee overlegmomenten (dd. 13 november 

2020 en 4 december 2020) gebogen over een aantal topics betreffende het regionaal sociaal beleid. 

De inzichten en aandachtspunten zijn bezorgd aan de voorzitter van de Conferentie van Kempense 

Burgemeesters.  

De 5 belangrijkste elementen zijn: 
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1. het akkoord met het toetsingskader  
2. het akkoord brede scope te hebben met focus op prioritaire actiepunten, die tijd- en 

contextgebonden zijn en dus kunnen veranderen 
3. het akkoord met de verbindende rol van WZK met het brede welzijns- en gezondheidsveld, 

maar wel met een sterke vraag om de betrokkenheid naar de lokale besturen te vergroten 
4. de keuzevrijheid m.b.t. de samenwerkingsverbanden, met in de eerste plaats de zonale 

werkingen, maar ook de ruimte om anderszins op basis van inhoud andere 
samenwerkingsverbanden te creëren, bijv. een samenwerking van de steden en gemeenten 
met een centrumfunctie of daar tegenover van de meer landelijke gemeenten 

5. de wenselijkheid van een breed regionaal welzijnsoverleg 
 

  

Bijlage 

20201113 Een regionaal (gezondheids)zorg- en welzijnsbeleid - visie en krachtlijn....docx  

20201204 Verslag Werkgroep Regionaal Sociaal Beleid.docx 

 

Besluit 

Art. 1: De Raad neemt akte van de inzichten en aandachtspunten betreffende het regionaal sociaal 

beleid geformuleerd door de werkgroep. 

  

5. Kerncijfers 
Toelichting 

Eric Nysmans overloopt de kerncijfers. Deze kerncijfers worden elke 3 maanden gepresenteerd. Er 

worden geen verdere aanvullingen gevraagd.  

 

Bijlage 

20210120 Kerncijfers.pdf 

 

Besluit 

Art. 1: De Raad gaat akkoord om driemaandelijks een overzicht te krijgen van deze kerncijfers.   

  

6. Projectwerking 

6.1 Precair wonen : versnelde toewijzing 

Toelichting 

Sanne Verheyen, beleidsmedewerker, geeft een toelichting betreffende de verdere uitwerking van het 

procotolakkoord versnelde toewijzing. Enkele leden van de Raad van Bestuur had tijdens de 

toelichting in december aangegeven dat er enkele bezorgdheden waren met betrekking tot het 

principe van een toewijzing vanuit een andere regio.  

  

Artikel 24§2 is in het leven geroepen om personen in een kwetsbare situatie die via de reguliere 

toewijzingsmechanismen moeilijk toegang kunnen krijgen tot sociale huisvesting. De kandidaten 

https://ftp.iok.be/download/eb313dee-357e-46b3-957e-efbc1d62448f
https://ftp.iok.be/download/46cafdc9-a3a2-4789-bd4c-c0ef3443f288
https://ftp.iok.be/download/7b6b887a-a642-4cb1-a330-317228a5db83
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worden voorgedragen door één van de decretaal bepaalde toeleiders (BJZ, CAW, GGZ en OCMW) én 

bereid zijn de afspraken rond begeleiding (opgenomen in de begeleidingsovereenkomst) te volgen. 

Binnen het arrondissement Turnhout is het contingent versnelde toewijzingen verdeeld over de 

verschillende toeleiders en gemeenten. Bij uitzondering komen er ook vragen van buiten het 

arrondissement om een versnelde toewijzing te krijgen binnen de Kempen. Het gaat dan om situaties 

zoals: 

 Iemand die opgenomen is het Psychiatrisch Ziekenhuis van Zoersel of Duffel o.w.v. 

wachtlijsten binnen het arrondissement of specifieke behandelmethoden. Na de behandeling 

is het aangewezen dat hij/zij terug zelfstandig maar met begeleiding gaat wonen in de 

gemeente van herkomst. Hij/zij beschikt echter niet meer over een eigen woning; dit kan om 

diverse redenen, zoals relatiebreuk, terugkeer naar de gezinssituatie is niet wenselijk, niet in 

de mogelijkheid om huurcontract te behouden tijdens opname,… . 

 Iemand die o.w.v. een relatie verhuisd is naar buiten het arrondissement. Na een breuk in 

deze relatie wenst hij/zij terug te keren naar de nabijheid van familie en/ of vrienden. 

 Een gezin waarbij één van de kinderen is ingeschreven voor een specifieke, in de Kempen 

gesitueerde school voor bijzonder onderwijs die niet bereikbaar is vanuit de huidige 

verblijfplaats buiten het arrondissement.  

 … 

In sommige situaties kan het bijgevolg aangewezen en verantwoordbaar zijn dat personen die 

verblijven buiten het arrondissement toch een versnelde aanvraag kunnen doen binnen een 

Kempense gemeente.  Het voorstel is om deze aanvragen steeds via een toeleider te laten verlopen 

die deel uitmaakt van het Kempense protocolakkoord. 

 

De toeleider dient na te gaan of: 

 Kandidaat- versnelde huurder voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor 

een versnelde toewijzing; 

 De kwetsbaarheid van de aanvrager rechtvaardigt een versnelde toewijzing gezien de 

beperkte beschikbaarheid van het aantal plaatsen; 

 Er een specifieke reden of band met de Kempen is; 

 De kandidaat- versnelde huurder in staat is zelfstandig te wonen (met gepaste begeleiding); 

 De kandidaat- versnelde huurder bereid is in te gaan op de begeleidingsafspraken. 

D.w.z. dat het tot de autonomie van elke toeleider behoort om al dan niet in te gaan op een aanvraag 

die afkomstig is van buiten het arrondissement. Indien de toeleider wenst in te gaan op de aanvraag 

dan is een warme overdracht noodzakelijk om een goede begeleiding te voorzien.   

Met deze werkwijze willen we er in voorzien dat in uitzonderlijke omstandigheden toch toewijzingen 

van buiten het arrondissement mogelijk zijn, tegelijk willen/kunnen we hiermee ook voorkomen dat 

hier lichtzinnig mee wordt omgegaan. 

 

Het voorstel is om dit luik toe te voegen aan het procotolakkoord. Dit protocol blijft geldig tot het 

systeem van één woonactor in voege gaat. In die context zal het systeem van toewijzen in globaliteit 

herbekeken worden. 
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Bijlage 

2020-12-16 Protocolakkoord versnelde toewijzing 2021-2026.docx  

2020-12-15 RvB Versnelde toewijzing.pptx 

  

Besluit 

Art. 1 De Raad gaat akkoord gaan met het aangepaste protocol versnelde toewijzing.  

  

6.2 UiTPAS Kempen 

6.2.1 Conceptnota  

Toelichting  

Koen Rombouts stelt de aangepaste conceptnota UITPAS voor. De stuurgroep stelt volgende 

aanpassingen voor: 

 Pg. 4: de nodige gebruikslijsten worden per kwartaal getrokken door een medewerker  van de 

stad Turnhout. 

 Pg. 6: De Stuurgroep UiTPAS Kempen zet de krijtlijnen uit en geeft de opdrachten aan de 

coördinator UiTPAS Kempen. De dagelijkse opvolging gebeurt door cultuurcoördinatie 

Turnhout. De stuurgroep geeft hiervoor de opdracht. De coördinator rapporteert aan de 

stuurgroep. 

Maandelijks heeft de coördinator een werkbespreking met de directeur van Welzijnszorg 

Kempen 

Twee keer per jaar heeft de coördinator een gezamenlijk ‘pols’gesprek met cultuurcoördinatie 

en directeur WZK. 

 Pg. 7: Voor elke nieuwe instapperiode (in het najaar van even jaren) wordt (op basis van een 

inschatting van de werklast) bekeken wat een realistisch takenpakket is. Op basis hiervan 

wordt beslist of personeelsuitbreiding wenselijk / noodzakelijk is. De maximale bijdrage van 50 

cent per inwoner blijft behouden. 

Op 1 januari 2020 telden deze zeven gemeenten in totaal 141.739 inwoners. Per inwoner 

bedraagt de gemeentelijke bijdrage maximaal 0,50 euro/inwoner. Dit zijn indicatieve 

bedragen. Bedoeling is te werken met een kostendelende verrekening. De partnerbesturen 

betalen enkel de effectief gemaakte kosten. 

De plaats van tewerkstelling op dit moment is Turnhout. In de andere deelnemende 

gemeenten wordt een flexibele werkplek voorzien. Concrete afspraken worden hierover 

gemaakt in de stuurgroep na opstart.  

Bij grote regionale uitbreiding wordt op dat moment bekeken of hier aanpassingen nodig zijn.   

 Pg. 8: Deze overeenkomst wordt per legislatuur geëvalueerd en al dan niet (mits mogelijke 

aanpassingen) herbevestigd. Dit gebeurt in het 2de jaar van de legislatuur. 

  

Bijlage  

202012_UiTPAS Kempen nota-V2.docx 

  

https://ftp.iok.be/download/5b2a224c-b80d-401b-b9c6-22646c47b2e4
https://ftp.iok.be/download/2dc900dd-879c-4f3d-a53c-b820813b124b
https://ftp.iok.be/download/a449261c-30f7-4ad8-8ec4-05215314eaec
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Besluit 

Art. 1: De Raad verklaart zich akkoord met de conceptnota UiTPAS Kempen. 

  

6.2.2 Openverklaring functie coördinator UiTPAS Kempen 

Toelichting 

Koen Rombouts overloopt de functiebeschrijving en de openverklaring van de functie van coördinator 

UiTPAS Kempen. De procedure is in bijlage toegevoegd.  

 

Bijlage 

Coördinator UiTPAS Kempen.docx 

Openverklaring functie coördinator UiTPAS Kempen.docx  

 

Besluit 

Art. 1: De Raad keurt de voorliggende functiebeschrijving coördinator UiTPAS Kempen goed. 

Art. 2: De Raad gaat akkoord met de openverklaring van de functie van coördinator UiTPAS Kempen.  

  

7. Financiën  

7.1 Wijzigingen volmachten 

Diane Vanspringel, adjunct-directeur, overloopt de  voorgestelde wijzigingen van de volmachten. 

Schrapping: 

 Schrapping van de volmacht voor alle rekeningen van Marina Geerts wegens pensionnering. 

 Schrapping van de volmacht van Kathleen Wuyts wegens uitdiensttreding voor de 

personeelsrekening van RolMobiel (d.i. rekening waar een klein budget op staat om kleine 

aankopen voor RolMobiel te kunnen doen). 

 Schrapping van de volmacht van Kim Kempenaars wegens wijziging van functie voor de 

personeelsrekening van Welzijnszorg Kempen (d.i. rekening waar een klein budget op staat 

om kleine aankopen voor de algemene werking van Welzijnszorg Kempen te kunnen doen). 

 Toekenning: 

 Het toekennen van een volmacht aan Gil Peeters, zorgmanager, voor de rekening CADO 

Vosselaar (d.i. rekening waar een klein budget op staat om kleine aankopen voor CADO 

Vosselaar te kunnen doen). 

 Voor de andere CADO’s is deze volmacht reeds toegekend aan Gil Peeters. 

 Het toekennen van een volmacht aan Marjan Dierckx voor de personeelsrekening van 

RolMobiel (d.i. zie supra). Deze volmacht houdt in dat zij het bedrag kan consulteren op de 

rekening en betalingen kan doen. 

 Het toekennen van een volmacht aan Lode Bertels voor de personeelsrekening van 

Welzijnszorg Kempen (d.i. zie supra). Deze volmacht houdt in dat hij het bedrag kan 

consulteren op de rekening en betalingen kan doen.  

De wijzigingen gaan in vanaf 20/01/2021. 

  

https://ftp.iok.be/download/571834cc-cac9-49ee-800a-1657ef44a56f
https://ftp.iok.be/download/f98aa13b-f4be-4d41-87f4-5bcfacde4b38
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Besluit 

Art. 1: De Raad verklaart zich akkoord met voorgelegd volmachtswijzigingen met ingang vanaf 

20/1/2021. 

  

7.2 Budgethouderschap RolMobiel 

Toelichting 

Diane Vanspringel geeft aan dat het budgethouderschap van RolMobiel gewijzigd dient te worden. 

Wegens uitdiensttreding van Kathleen Wuyts wordt ook het budgethouderschap van de dienst 

RolMobiel stopgezet en toegekend aan de nieuwe medewerker Marjan Dierckx.  Er wordt voorgesteld 

om de rol van budgethouder voor de dienst RolMobiel toe te kennen aan Marjan Dierckx.  

 

Besluit 

Art. 1: De Raad kent de rol van budgethouder voor de dienst RolMobiel toe aan Marjan Dierckx met 

terugwerkende ingang vanaf 1 januari 2021.  

  

8. Personeel 

8.1 Actualisatie personeelsformatie  

Toelichting 

Diane Vanspringel, adjunct-directeur, geeft een korte toelichting betreffende het voorstel tot wijziging 

van de personeelsformatie naar aanleiding van de uitbreiding van een voltijds coördinator UiTPAS 

Kempen.  

Het betreft een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur op niveau B (B1-B2-B3).  

De geactualiseerde formatie, met inbegrip van de functie van coördinator UiTPAS werd met gunstig 

resultaat voorgelegd aan het BOC/HOC. 

 

Bijlage 

Personeelsformatie 2021 - actualisatie.docx  

 

Besluit 

Art. 1: De Raad gaat akkoord met deze geactualiseerde versie van de personeelsformatie. 

  

8.2 VIA 6: Verhoging eindejaarspremie 2020 voor het personeel uit de VIA-diensten 

Toelichting 

Diane Vanspringel, adjunct-directeur, schetst het akkoord betreffende de VIA 6 middelen waar een 

verhoging van de eindejaarspremie voor 2020 wordt voorzien voor het personeel uit de VIA-diensten. 

 

Op 24 november 2020 sloten de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties in de 

publieke en private socialprofitsectoren een voorakkoord over een opwaardering van een aantal 

sectoren waaronder de zorgvoorzieningen. Dit moet leiden tot een betere verloning, meer mensen op 

de werkvloer en meer werkbaar werk. De Vlaamse regering maakt hiervoor vanaf januari 2021 elk jaar 

577 miljoen euro vrij: 412 miljoen euro voor koopkracht en 165 miljoen euro voor kwaliteit. Het 

https://ftp.iok.be/download/1c4fff54-a98c-45bf-9322-daf248463d81
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voorakkoord biedt perspectief voor een blijvende opwaardering van maar liefst 180.000 

medewerkers, waarvan 40.000 in de publieke sector.  

  

In uitvoering van dit voorakkoord sloten de sociale partners en de Vlaamse regering op 22 december 

2020 een VIA6-akkoord met koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector af. Hierover werd op 23 

december 2020 onderhandeld in het comité C1 voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, 

onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap.  

  

Een van de maatregelen in het akkoord is de verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020. 

Omwille van de corona-crisis wensen de sociale partners op zeer korte termijn een financiële 

waardering te geven aan het personeel in de VIA-zorgsectoren. 

De verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 wordt toegekend aan het personeel 

tewerkgesteld in de sectoren die onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord van 22 december 

2020 ressorteren, maar met uitzondering van het personeel van de socio-culturele sector 

(vrijetijdsdiensten, jeugddiensten, sportdiensten…). Kortom, de verhoging van de eindejaarstoelage 

voor het zorgpersoneel geldt voor al het personeel dat in de DMFA-aangifte een VIA-deelcode heeft 

toegewezen gekregen, met uitzondering van de deelcodes 102 (dienstencheques) en 500-512 (socio-

culturele sector).  

  

Voor Welzijnszorg Kempen gaat dit over alle medewerkers die werkzaam zijn binnen IVA-Thuiszorg 

Kempen, het verzorgend personeel en de omkadering. 

Concreet wordt het variabel bedrag van de eindejaarstoelage van 2020 verhoogd met 1,1%. Voor het 

personeel in de ouderenzorg dat momenteel een lagere eindejaarstoelage (attractiviteitspremie) 

ontvangt, wordt het vast bedrag van de eindejaarstoelage van 2020 bovendien verhoogd zodat het 

vast bedrag 1.288,43 euro bedraagt. 

De verhogingen mogen in het totaal nooit leiden tot een eindejaarstoelage die hoger is dan een 

twaalfde van het jaarsalaris. 

  

De procedure is als volgt: 

1. De raad of het orgaan dat bevoegd is om de rechten en plichten van het personeel vast te 

stellen, dus het orgaan dat bevoegd is om de rechtspositieregeling vast te stellen en te 

wijzigen, beslist over de verhoging van de eindejaarstoelage.  

2. Er moet niet meer onderhandeld worden met de vakbonden over de verhoging van de 

eindejaarstoelage: de onderhandelingen hebben al plaatsgevonden op het niveau van het 

Comité C1 op 23 december 2020. Het bestuur heeft hier dus geen (autonome) lokale 

beleidsruimte. 

3. Wat als de retroactieve boeking - van de eenmalige verhoging van de eindejaarstoelage in het 

jaar 2020 -  leidt tot overschrijding van de kredieten?  

  

De VIA-6-akkoorden voorzien in een verhoging van de eindejaarstoelage voor bepaalde groepen, 

retroactief vanaf 2020. Voor bepaalde besturen kan dit betekenen dat de (uitgaven) budgetten voor 



 

10 

 

2020 overschreden worden. In theorie staat hier een even grote subsidie tegenover, wat maakt dat 

het geen impact heeft op de financiële evenwichten. Het Agentschap Binnenlands Bestuur bevestigde 

dat de verhoogde loonkost (alsook de subsidie) in overschrijding van de kredieten geboekt mag 

worden. Een aanpassing van het meerjarenplan 2020 kan immers niet meer. Bijgevolg registreert het 

bestuur wat er aangerekend werd. Of er een even grote toelage tegenover staat en of het bestuur 

over voldoende krediet beschikt, is voor de registratie van deze uitgave van ondergeschikt belang. Het 

dient wel ter verantwoording worden meegegeven ingeval hierover een vraag wordt gesteld n.a.v. het 

nazicht van de jaarrekening. 

  

Het voorstel is om dit alleen toe te kennen aan de personeelsleden van Thuiszorg Kempen. 

 

Inhoudelijke toelichting 

Bert Vangenechten, bestuurder, vraagt wat de impact is van deze verhoging van de eindejaarspremie.  

Deze middelen worden verankerd en structureel toegekend. De uitgave zou volledig afgedekt moeten 

zijn door de VIA-middelen.  

 

Besluit 

Art. 1: De Raad verklaart zich akkoord met het voorstel betreffende de verhoging van de 

eindejaarstoelage voor de personeelsleden tewerkgesteld in de thuiszorg. 

  

9. Thuiszorg Kempen  

9.1 Strategische doelstellingen Thuiszorg Kempen 

Toelichting 

Gil Peeters, zorgmanager, geeft een stand van zaken betreffende de strategische doelstellingen van 

Thuiszorg Kempen.  

 

Financiële stromen: 

Op 28 januari is er een webinar voor de financieel directeurs – of hun medewerker die de 

verrichtingen met Thuiszorg Kempen opvolgt – om de volledige stroom van verrichtingen toe te 

lichten en de nieuwe documenten voor te stellen.  

 

Invulling kader:  

We hebben intussen kandidaten gezien voor de tijdelijke invulling van plaatsen voor 

teamverantwoordelijken. Het aantal kandidaten voor deze functies blijft erg laag.  

  

Voor de stafmedewerker doorlopen we een procedure met een voorstel tegen de Raad van Bestuur 

van februari.  

  

Uitbreiding met Aanvullende Thuiszorg of Integrale gezinszorg: 
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Een aantal besturen heeft aangegeven om haar poetsploeg mee onder te brengen binnen Thuiszorg 

Kempen. Anderen hebben aangegeven om te willen opstarten met Integrale gezinszorg of een ander 

intensief traject. Op dit ogenblik werken we aan: 

 berekening per bestuur wat de kost zou zijn om de poetsploeg te integreren en/of te starten 

met integrale gezinszorg.  

 model voor detachering poetsdames/ klusjesman en verantwoordelijke poetsdienst (telkens 

apart model voor statutairen en contractuelen)  

 model om de beslissing te nemen om de poetsploeg onder te brengen in Thuiszorg Kempen  

 model om de beslissing te nemen om te starten met integrale gezinszorg  

  

Elk  bestuur kan van deze mogelijkheid gebruik maken.  

  

De besturen die hierrond reeds actief aan de slag zijn, zullen individueel gecontacteerd worden en 

zullen tegen 01/04/2021 de overstap kunnen doen.   

  

Daarna zullen we jaarlijks, te starten vanaf oktober 2021, de mogelijkheid voorzien om de poetsploeg 

binnen Thuiszorg Kempen onder te brengen of te starten met Integrale gezinszorg. We hanteren 

vastgelegde instapdata (telkens in oktober) omdat dit telkens ook een aanpassing van de jobtime voor 

de teamverantwoordelijken met zich meebrengt.  

  

Op een latere Raad van Bestuur kunnen we het belang van deze trajecten voor het lokale bestuur 

inhoudelijk toelichten.  

 

Besluit 

Art. 1: De Raad neemt akte van  bovenstaande initiatieven i.k.v. 

 strategische doelstellingen Thuiszorg Kempen. 

Art 2. De Raad keurt het voorstel van de werkwijze m.b.t. de inkanteling aanvullende thuiszorg en de 

opstart integrale gezinszorg goed.  

   

9.2 Urencontingent 2021 

Gil Peeters, zorgmanager, geeft een stand van zaken betreffende het urencontingent 2021. 

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor 2020 

door de Vlaamse Regering, is het totaal subsidiabel urencontingent gezinszorg dat voor 2020 aan 

Thuiszorg Kempen wordt toegekend 212.144 uur.  

  

Omwille van de coronacrisis zal de uitbreiding van 2020 pas vanaf 1/1/2021 worden toegekend. Het 

urencontingent van 2020 is in principe gelijk aan het urencontingent van 2019.  

De vraag naar de omzetting van uren gezinszorg naar VTE logistiek personeel verlaagt het 

urencontingent gezinszorg. Er werden 4617 uren gezinszorg omgezet in 3.72 VTE logistieke hulp.  
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De groei voor 2020 bedroeg 835 uur. Deze wordt vanaf 01/01/2021 reeds toegevoegd aan het 

urencontingent. Dit wordt dan 212.979 uur. De verdeling van de aanvullende thuishulp kan 

geraadpleegd worden in bijgevoegde nota.  

  

We deden terug een aanvraag voor extra uren voor 2021. Deze groei zal later nog toegekend worden.  

  

De wijzigingen van het aantal VTE logistiek personeel zullen later opgenomen worden in het 

ministerieel besluit dat per dienst voor gezinszorg het aantal VTE logistiek personeel en VTE 

doelgroepwerknemers voor 2020 bepaalt. 

  

In het kader van de afbakening van de poetshulp binnen de diensten voor gezinszorg is een aanvraag 

tot omzetting van uren gezinszorg naar VTE logistiek niet meer mogelijk. Enkel de omzetting van VTE 

logistiek personeel naar uren gezinszorg kan nog.  

  

Bijlage 

Ministerieel besluit: MB UC20.pdf 

Verdeling AT over besturen (2020).docx  

 

Besluit 

Art. 1: De Raad neemt akte van het urencontingent 2021. 

 

9.3 Vergoeding van eerste en laatste verplaatsing van verzorgenden 

Gil Peeters, zorgmanager  geeft een korte toelichting betreffende het voorstel van de toekenning van 

een verplaatsingsvergoeding aan de hand van automatische kilometerberekening 

 

Wat is het? 

Een automatische berekening van verplaatsingen door het softwarepakket van Thuiszorg Kempen op 

basis van Bing Maps van Microsoft. 

  

Voor wie van toepassing 

Verzorgenden werkzaam bij Thuiszorg Kempen (eigen personeel en gedetacheerde medewerkers). 

  

Over welke verplaatsingen gaat het? 

 Verplaatsing tussen standplaats en cliënt. 

o standplaats = OCMW/sociaal huis van de regio waarvoor de verzorgende werkt 

o verplaatsing van standplaats naar 1ste cliënt 

o verplaatsing van laatste cliënt naar standplaats 

 Verplaatsingen van de ene cliënt naar de andere = Dienstverplaatsing 

o coördinaten van het adres worden nu al automatisch opgeroepen bij aanmaken adres 

van de cliënt 

o worden nu door de werknemer op een onkostenstaat ingevuld en binnengebracht 

https://ftp.iok.be/download/35e01e14-fc2e-491b-bdf1-9955175737a0
https://ftp.iok.be/download/8fea134c-6c12-40a1-9039-7e029d5c6028
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 Verplaatsingen in opdracht van de cliënt = Dienstverplaatsing 

o Deze kunnen niet automatisch worden berekend 

o Worden nu ook al manueel ingegeven door de teamverantwoordelijke in het 

programma omwille van de facturatie aan de cliënt 

o Deze manueel ingegeven kilometers kunnen dan wel automatisch doorstromen voor 

loonverwerking/ onkostenvergoeding. 

 

Mogelijkheden 

 Keuze uit volgende verplaatsingsmiddelen: auto – fiets – te voet – motor – openbaar vervoer 

 Vergoeding per vervoersmiddel instelbaar 

  

Uitbetaling 

 Inleesbestand voor Loonpakket: CareIT schrijft een programma om de gegevens naar een 

inleesbestand (Excel) te brengen, zodat de personeelsdienst dit voor eigen medewerkers kan 

inlezen in het loonpakket. 

 Voor gedetacheerden worden de dienstverplaatsingen verwerkt door de boekhouding.  

  

Vanaf 01/01/2021 start Thuiszorg Kempen ook met de toepassing van de vergoeding voor de eerste 

en laatste verplaatsing van de dag voor de verzorgenden.  

  

Besluit 

Art. 1: De Raad verklaart zich akkoord met de voorgelegd werkwijze met betrekking tot 

verplaatsingsvergoedingen voor de eerste en laatste verplaatsing vanuit de standplaats met ingang 

vanaf 1/01/2021.  

 

9.4 Vorming Bel Rai screener  

Toelichting 

Gil Peeters geeft een korte stand van zaken betreffende de vorming Bel Rai screener.  

Vanaf 1 juni 2021 moeten alle diensten gezinszorg, maar ook andere indicatiestellers binnen de lokale 

besturen voor de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de voormalige 

Vlaamse zorgverzekering) de zorgbehoefte bepalen aan de hand van een nieuw instrument: de BelRAI 

Screener. Deze screener vervangt de BEL-profielschaal in het kader van de Vlaamse Sociale 

Bescherming.  

  

Alle indicatiestellers moeten verplicht een opleiding volgen om een indicatiestelling te mogen 

uitvoeren. Op termijn is BelRAI  een belangrijk instrument om  aan zorgplanning te doen. Daarnaast is 

er ook sprake om alle zorgbudgetten te koppelen aan BelRAI. Dit zal dan niet alleen gaan over de 

vroegere mantelzorgpremie, maar ook de vroegere THAB (nu gekend als zorgbudget zwaar 

zorgbehoevende en zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.) 
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In samenspraak met VVSG stippelden we voor de 27 lokale besturen van arrondissement Turnhout 

een opleidingstraject uit. Welzijnszorg Kempen organiseert in maart, april en mei 2021 

opleidingssessies van 2 halve dagen om aan de slag te kunnen gaan met het nieuwe instrument. 

Aanvullend doorloopt een deelnemer zelfstandig nog een module e-learning van een halve dag.  

  

De opleiding is gericht naar verantwoordelijken van de dienst voor gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg en maatschappelijk werkers die inschalingen doen in het kader van de toekenning van het 

zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.  

  

We zien dat een aantal besturen nog niet hebben ingeschreven. Het lijkt ons aangewezen om dit toch 

even verder te bekijken.  

Het voorstel is om de besturen te contacteren die nog niet zijn ingeschreven voor de opleiding.  

Besluit 

Art. 1: De Raad neemt akte van de vorming Bel Rai screener die door Thuiszorg Kempen georganiseerd 

zal worden en is akkoord om de niet ingeschreven besturen hierover te contacteren.  

  

10. Conferentie van Kempense Burgemeesters 
Zaterdag 23 januari is de eerstvolgende bijeenkomst van de Conferentie van Kempense 

Burgemeesters. De agenda bevat volgende agendapunten: 

 Regionaal verslavingsbeleid 

 Corona en opstart van vaccinatiecentra 

 Regiovorming  

 Project e-inclusie 

 Deelakkoorden VIA 6-middelen 

 

De volgende Raad van Bestuur zal dit terug besproken worden.   

 

Besluit 

Art. 1: De Raad neemt akte van de agendapunten van de Conferentie van Kempense Burgemeesters 

en gaat akkoord om dit volgende Raad terug te agenderen.  

  

11.   Netwerk 

11.1 Kind in Nood Kempen: overleg met mutualiteiten  

Toelichting 

In bijgevoegde nota wordt de werking van Kind in Nood kort toegelicht. Er wordt in de nota geschetst 

dat er nood is aan een uitbreiding van capaciteit. De opstart en werking van Kind in Nood Kempen 

werd paritair ondersteund door de mutualiteiten en de lokale besturen. Gaandeweg is deze pariteit 

echter uit evenwicht geraakt. Kind in Nood Kempen wil daarom graag terug in gesprek gaan met de 

mutualiteiten om deze pariteit terug te herstellen en zo ook de bijkomende middelen te verwerven 

om de capaciteitsuitbreiding volledig te kunnen realiseren.   
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De gesprekken zijn momenteel lopende met het Vlaams neutraal ziekenfonds, de Onafhankelijke 

mutualiteit en de liberale mutualiteit. Vanuit het Vlaams neutraal ziekenfonds is reeds het signaal 

gekomen dat ze bereid zijn om bestuurlijk en financieel te participeren.  

  

Bijlage 

20210120 Nota Kind in Nood Kempen voor overleg Mutualiteiten.docx  

 

Besluit  

Art. 1: De Raad neemt akte nemen van het initiatief van Kind in Nood Kempen om terug in gesprek te 

gaan met de verschillende mutualiteiten om de bestuurlijke en financiële pariteit te herstellen. De 

Raad benadrukt het belang van de werking van Kind in Nood Kempen en de bestuurlijke en financiële 

ondersteuning van de lokale besturen.  

 

11.2 Verslavingsbeleid Kempen: stand van zaken  

Lieven Janssens, bestuurder en burgemeester van Vorselaar, geeft een korte stand van zaken 

betreffende het verslavingsbeleid in de Kempen. Dit punt zal ook geagendeerd worden op Conferentie 

van Kempense Burgemeesters van 23 januari e.k.. 

 

Onderstaande elementen maken deel uit van het verslavingsbeleid in de regio.  

 Stand van zaken en visie verslavingsbeleid Kempen (cf. visietekst die in conferentie al 

tweemaal werd gepresenteerd) + aankondiging 2 studiedagen in 2021 (17 maart en 9 

december 2021) + bundeling info op website verslavingsbeleid Kempen (Lieven Janssens, 

voorzitter stuurgroep verslavingsbeleid Kempen) 

 Preventiebeleid: voorstelling preventiewerkers + presentatie actieplan 2021-2025 + oproep 

aan nog niet deelnemende gemeenten om in te stappen in programma “lokaal 

gezondheidspreventiebeleid” (Katleen Bosman, CGG Kempen en/of Fien Engels/Ellen Van 

Eynde/Sandy Robberechts, intergemeentelijk gezondheidspreventiebeleid) 

 Hulpverlening: stand van zaken residentieel centrum ’t Kader (Eric Nysmans, directeur 

Welzijnszorg Kempen) 

 Verslavingskoepel Kempen: meerwaarde/uniek concept van werken met ervaringsdragers + 

vraag tot ondersteuning van lokale contactgroepen (dr. Mineke Viaene, Anik Aerts en Ivo 

Pernet) 

 Hulpverlening & handhaving: voorstelling alternatieve methodiek “SAMEN” naar voorbeeld 

van project M in Limburg + zoektocht naar voldoende therapie- en alternatieve strafplaatsen + 

ambities inzake drugopvolgingskamer … (Stéphanie Chomé, afdelingsprocureur Turnhout) 

  

Bijlage 

2021_beleid_Kempens_verslavingsbeleid_WZK.pdf  

Visienota_drugbeleid Kempen.pdf 

 

https://ftp.iok.be/download/3769ede6-66ed-4f66-9096-4be960301d51
https://ftp.iok.be/download/40439214-e4bf-4791-a066-7b8bb47ec1f7
https://ftp.iok.be/download/8779f77d-ec07-4807-8324-95a108b3dbac
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Besluit 

Art. 1: De Raad neemt akte van de stand van zaken betreffende het verslavingsbeleid.  

  

11.3 CGG – onderwijs 

Toelichting 

Wim Wouters, directeur van CGG Kempen en Katrien Van Hasselt, adjunct-directeur, geven een 

toelichting betreffende de uitbreiding van 6 VTE. Een deel van deze uitbreiding moet ingezet worden 

voor een aanbod naar kinderen en jongeren. Het CGG wenst hiervoor een samenwerking uit te 

bouwen met het onderwijs.  

 

Inhoudelijke toelichting 

Wim Wouters geeft aan dat de middelen structureel verhoogd worden, maar dat dit het historisch 

tekort niet wegwerkt. Op vele domeinen zou er extra ingezet kunnen worden omwille van 

wachtlijsten, denk aan volwassenen, verslavingszorg, kinderen en jongeren. De focus van deze 

uitbreiding is gericht op een snel aanbod na aanmelding voor 12 – 18 jarigen in een schoolcontext. 

Veel psychische problematieken vinden hun oorsprong in deze leeftijdsjaren. Door hier vroeger te 

detecteren en een aanbod te doen, kan dit mogelijks latere problemen verminderen.  

Het aanbod wordt ingebed op de werking van het CLB. Het CLB zal werken als draaischijf en de eerste 

screening doen. Op die manier wordt een te snelle verzadiging van het aanbod vermeden. Enkel de 

jongeren die gebaat zijn bij een aanbod vanuit het CGG zullen ook worden doorverwezen.  

 

Nabijheid is essentieel om de jongeren te kunnen bereiken. Lokale besturen waar geen antennepunt is 

van CGG en die wel een secundaire school op hun grondgebied hebben zullen hierover gecontacteerd 

worden om na te gaan wat er mogelijk is.  

Het CGG stelt ook de vraag om na te gaan of er samenwerking mogelijk is vanuit het flankerend 

onderwijs bij het lokaal bestuur.  

 

Bert Vangenechten, bestuurder geeft aan dat hulp voor het zorgpersoneel ook heel belangrijk is. 

Katrien maakt duidelijk dat deze aanmeldingen via het platform verlopen. Dit platform maakt gebruik 

van een aantal screeningsvragen zodat de aanmelding bij het meest gepaste aanbod terecht komt. 

Wim Caeyers, bestuurder en tevens voorzitter van CGG, benadrukt het belang van deze middelen. 

Vroegdetectie van psychische problemen bij kinderen en jongeren is heel belangrijk. Het is een goede 

aanvulling op de eerstelijnspsychologen van de sociale diensten.  

Lieven Janssens, bestuurder, geeft aan dat er in Vorselaar de laatste jaren verschillende 

problematieken zijn geweest bij de secundaire scholen. Vanuit het lokaal bestuur is hier sterk op 

ingezet door enerzijds samenwerking uit te bouwen met externe diensten (zoals Arktos), maar ook 

intern ook het aanstellen van een jeugdwerker. De nabijheid is cruciaal in het bereiken van jongeren. 

Koen Rombouts, voorzitter, geeft aan dat er dit een mooi aanbod is. Het dient nog verfijnd te worden 

naar de praktische organisatie. Het voorstel wordt gedaan om over enige maanden een stand van 

zaken te krijgen van CCG.  
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Bijlage  

20210120 CGG - onderwijs.pptx 

 

Besluit 

Art. 1:  De Raad neemt akte van de toelichting van CGG betreffende de uitbreiding van de middelen en 

het voorstel om in te zetten op de doelgroep van kinderen en jongeren in een samenwerking met het 

onderwijs.  

   

12. Audio: goedkeuring verslag Algemene Vergadering  dd. 18 december 2020 
Conform artikel 20 van de statuten zijn de afgevaardigden van de deelgenoten verantwoordelijk voor 

kennisgeving van het verslag van de algemene vergadering aan de gemeenteraad, de raad voor 

maatschappelijk welzijn of het hoogste bestuursorgaan van de publieke rechtspersoon die geen 

gemeente of OCMW is of het hoogste bestuursorgaan van de private rechtspersoon zonder 

winstoogmerk. 

 

Bijlage 

AV 20201218 - bijlage 0 aanwezigheidslijst verz.pdf  

AV 20201218 - bijlage 1 agenda AV 20201218.pdf  

AV 20201218 - bijlage 2 verslag Algemene Vergadering van 19 06 2020.pdf  

AV 20201218 - bijlage 3 verslag Algemene Vergadering van 29 09 2020.pdf 

AV 20201218 - bijlage 4 aanpassing MJP 2020-2025.pdf  

AV 20201218 - bijlage 5 besluit gouverneur JR Audio 2019.pdf   

AV 20201218 - ontwerpverslag algemene vergadering Audio 20201218 verz.pdf  

 

Besluit 

Art. 1: De Raad neemt akte van het verslag van de Algemene Vergadering dd. 18 december 2020 van 

Audio. 

 

13. Betalingsbevelen  
Gelet op de online-vergadering wordt gevraagd om de betalingsbevelen pro forma goed te keuren. 

Tijdens de eerst volgende fysieke vergaderingen worden de betalingsbevelen ter inzage ter 

beschikking gesteld. Het voorstel wordt gedaan om na te gaan of de betalingsbevelen op een 

beveiligde manier ter beschikking gesteld kunnen worden aan de bestuurders.  

  

Het betreft betalingsbevelen met volgnummers 1-30 en bijlagen PZM 208/220 en 001/012. 

 

Besluit 

Art. 1: De Raad verklaart zich akkoord met deze werkwijze.  

  

14. Varia 

https://ftp.iok.be/download/6b3995b3-4181-4adb-9f8a-35976512fc40
https://ftp.iok.be/download/190690a7-9ee1-4eb7-b9fa-fd94c4729151
https://ftp.iok.be/download/561d1874-ac47-41a3-a04f-46a721cd3bf7
https://ftp.iok.be/download/2d0e6e12-36f2-4b1d-b9be-174cf4392f98
https://ftp.iok.be/download/6f606c0f-78d8-482a-ba5c-fd03bc19340d
https://ftp.iok.be/download/d333732c-bf07-4016-8153-5c44992a7ed9
https://ftp.iok.be/download/2ceb1e79-ee0f-42ac-b35a-0124623f3499
https://ftp.iok.be/download/86181624-e907-4e4e-a4ff-d4efb2b23eed
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14.1 Opstart vaccinatiecentra en mogelijke rol van RolMobiel 

Bert Vangenechten, bestuurder, geeft aan dat met betrekking tot de opstart van de vaccinatiecentra 

er een werkgroep mobiliteit is opgericht. Dit om zoveel mogelijk minder mobiele mensen te vervoeren 

naar de vaccinatiecentra. De vraag wordt gesteld of RolMobiel hier ook reeds bij betrokken is.  

Diane Vanspringel, adjunct-directeur, geeft aan dat er nog geen formele vraag gesteld is, maar dat er 

bereidheid is om dit mee te onderzoeken als er een nood is.  

 

14.2 Gele dozen   

Saskia Luyten, bestuurder, vraag of er een blijvend karakter is van de groepsaankoop voor de gele 

dozen.  

Eric Nysmans, directeur, zal deze vraag overmaken aan de stuurgroep. 

Momenteel zijn er 24 besturen in het project ingestapt. Er is een algemene communicatie begin 

februari voorzien.   
 

 


