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Besluitenlijst Algemene Vergadering 
10 februari 2021 

OCMW Naam  

Arendonk Marina Gys  

Baarle-Hertog Jeroen Van Den Bogaert  

Balen Dieter Mols Aanwezig 

Beerse Annemie Guns Aanwezig 

Dessel Driss Zayou Verontschuldigd  

Geel Pieter Cowé Aanwezig 

Grobbendonk Greet Van de Peer Aanwezig 

Herentals Bart Michiels Aanwezig 

Herenthout Willy Torfs Aanwezig 

Herselt Elke Verlinden Aanwezig 

Hoogstraten Roger Van Aperen Aanwezig 

Hulshout Karolien Laeremans Aanwezig  

Kasterlee Bieke Van Ballaer Aanwezig 

Laakdal Raf Moons Aanwezig 

Lille Chiel Danckers Verontschuldigd 

Meerhout Griet Convens Aanwezig  

Merksplas Josée van Aert Aanwezig 

Mol Wendy Soeffers Verontschuldigd 

Olen Gert Dierckx Aanwezig  

Oud-Turnhout Gwen Verbeeck Verontschuldigd  

Ravels Marijke Van der Moeren Aanwezig  

Retie Margriet Blockx Aanwezig 

Rijkevorsel Peter Janssens  

Turnhout Peter Segers Aanwezig  

Vorselaar Priscilla Geluykens  

Vosselaar Tinne Wouters Aanwezig  

Westerlo Paul Helsen Aanwezig  

Ravels Koen Rombouts, Voorzitter Aanwezig 

WZK Eric Nysmans, directeur Aanwezig 

WZK Tinne Antonise, verslaggever Aanwezig 

 
Volg 

num

mer 

Agendapunt en korte omschrijving Stemming 

1 Notulen Algemene Vergadering dd. 9 december 2021  Goedgekeurd 

http://www.welzijnszorgkempen.be/
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2  Toetreding IOK als vennoot in Welzijnszorg Kempen  
De Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen heeft op 14 oktober 

eenparig beslist het voorstel om IOK te aanvaarden als deelgenoot en 

het voorstel tot statutenwijziging voor te leggen aan de aangesloten 

OCMW’s in functie van agendering en besluitvorming  op de Algemene 

vergadering van 9 december 2020.  Dit agendapunt werd verdaagd 

tijdens de vorige Algemene vergadering omdat er niet voldaan was aan 

de eenparigheid van stemmen. Ondertussen is dit in orde en hebben 

alle aangesloten vennoten een positieve beslissing genomen inzake de 

toetreding van IOK als vennoot in Welzijnszorg Kempen.   

 

Het uitgangspunt van de participatie bestaat erin dat IOK participeert in 

WZK om de bestaande verbondenheid nu en in de toekomst gestalte te 

geven en om de financiële steun fiscaal en juridisch te onderbouwen.  

Vanuit haar ontstaansgeschiedenis wordt Welzijnszorg Kempen ook op 

dit ogenblik nog structureel ondersteund door 3 IOK medewerkers via 

inbreng van diensten. 

Ook deze personeelsinzet kan op die manier worden verankerd op basis 

van het principe van inbreng van nijverheid/diensten van een vennoot 

in de organisatie. De actuele jaarlijkse ondersteuning vanuit IOK aan 

WZK heeft nu een waarde van 280.433,38 euro (te indexeren, zijnde het 

equivalent van 3 voltijdse medewerkers). Deze steun werd toegezegd 

voor een periode van 6 jaar en zal geëvalueerd worden. 

Er wordt uitdrukkelijk gekozen voor het behoud van een aparte 

juridische entiteit voor WZK. Dit uitgangspunt moet gemotiveerd 

worden en vormt een belangrijk onderdeel in het verslag van de raad 

van bestuur van IOK in het kader van artikel 472 DLB en vormt een 

belangrijke onderdeel van de motivering van de raad van bestuur van 

WZK in het kader van de vooropgestelde statutenwijziging. 

Er wordt geopteerd voor een substantiële participatie van 25,2 %  

 

Voorgesteld wordt om de aandelen van OCMW’s te kwalificeren als A-

aandelen. Aandelen in handen van andere publieke rechtspersonen, 

zoals IOK, worden gekwalificeerd als B-aandelen. 

 

Goedgekeurd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Statutenwijziging 
De statutenwijziging is nodig opdat IOK kan participeren aan 

Welzijnszorg Kempen.   

Daarnaast zijn er enkele formele aanpassingen gebeurd naar aanleiding 

van adviezen van Audit Vlaanderen en Agentschap Binnenlands 

Bestuur. Deze zijn terug te vinden in de concordantietabel.  

Goedgekeurd 

http://www.welzijnszorgkempen.be/
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Volgens art. 482 van het decreet lokaal bestuur is het noodzakelijk om 

de voorafgaandelijke instemming van de deelgenoten (OCMW-Raad) te 

vragen om de statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen op de 

Algemene Vergadering.  

Alle vennoten zijn akkoord gegaan met de voorgelegde 

statutenwijziging. 

 

4 Bestuurlijke audit van Welzijnszorg Kempen – verdere 
bespreking 
Eric Nysmans, directeur geeft toelichting bij het plan van aanpak 

betreffende de 6 aanbevelingen met betrekking tot 

organisatiebeheersing die door Audit Vlaanderen geformuleerd 

werden.  

Er zal regelmatig gerapporteerd worden aan de Raad van Bestuur en 

Algemene Vergadering over de voortgang van de acties. 

 

Bijlage 

20210210 Opvolging Audit.docx 

AV neemt akte 

 

6 Varia 

− Vergaderdata 2021  

De vergaderdata voor 2021 zijn: 10 februari, 26 mei, 22 september en 8 

december telkens om 19u.  

 

− Stand van zaken werkgroep precair wonen 

Koen Rombouts, voorzitter, geeft een korte stand van zaken 

betreffende de Kempense noodopvang.  

De grote speerpunten zijn: 

1) Collectieve opvang voor alleenstaanden 

2) Opvang voor gezinnen via de wooncel. Op 11 februari wordt 

een toelichting gegeven over de werking van de wooncel.  

3) Doorstroombeleid verbeteren waarbij gestreefd wordt naar een 

ketenaanpak met alle relevante actoren.  

4) Zorgwekkende zorgmijders: zij vragen een andere aanpak en 

hiervoor zal verder in gesprek gegaan worden met het Netwerk 

Geestelijke Gezondheidszorg 

Het is belangrijk voor de regionale noodopvang dat de lokale besturen 

een regierol krijgen. Daarnaast moet de opvang direct beschikbaar zijn 

(geen wachtlijsten voor een bed). En tot slot wordt het model van 

studio-opvang naar voor geschoven met een koppeling naar begeleiding 

in woonvaardigheden.  

 

Goedgekeurd 

 

 

 

 

AV neemt akte 
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https://ftp.iok.be/download/0e027cfc-157a-49da-a7dd-1d68eabe5f37
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Eric Nysmans, directeur, geeft nog mee dat er in het kader van de 

wooncel wordt nagegaan of er opvangmogelijkheden zijn voor 

slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Ook de impact van de wijzigingen 

in de sociale huur worden verder opgevolgd. De wijzigingen van de 

toewijzingsregels zullen een grote impact hebben op de meest 

kwetsbare doelgroep.  

 

De vraag wordt gesteld naar het protocol versnelde toewijzing.  Het 

protocol is vernieuwd en aangepast op basis van een evaluatie. Het 

aangepaste protocol is op de Raad van Bestuur van 20 januari 

goedgekeurd en zal bezorgd worden aan de lokale besturen. 

 

− Samenwerking tussen OCMW’s en uitbetalingsinstanties 

(vakbonden en mutualiteiten) 

Tinne Antonise, beleidsmedewerker schetst de samenwerking van de 
OCMW’s en uitbetalingsinstanties die in tijden van corona zwaar onder 
druk is komen te staan. Er werd op basis van besprekingen op 
verschillende overlegfora een nota opgemaakt die werd toegelicht bij 
VVSG.  
De pijnpunten situeren zich voornamelijk op de slechte bereikbaarheid 
en communicatie en daarnaast de stijging van het aantal voorschotten 
door de lange doorlooptijd van aanvraag tot goedkeuring van een 
werkloosheidsvergoeding. 
De diensthoofden sociale diensten werden gevraagd om na te gaan wat 
de concrete impact is in de eigen werking. Deze gegevens worden mee 
verwerkt in de nota.  
 
Bijlage 
Samenwerking tussen OCMW - vraag VVSG.pdf  
 

− Gele doos  

Koen Rombouts, voorzitter, geeft een korte stand van zaken van de 

Gele doos. Een twintigtal lokale besturen participeren aan het project. 

De uitrol is uitgesteld naar half maart. Er volgt nog een algemene 

communicatie die elk lokaal bestuur kan gebruiken.  

Er zijn ook gesprekken lopende met apothekers. Zodat zij dit in hun 

regulier aanbod kunnen meenemen.  

Vanuit de politie en brandweer kwamen positieve signalen op dit 

project.  

In de regio Baldemore zal het project in het najaar gelanceerd worden, 

in de week van de senior (oktober).  

Er wordt vastgesteld dat de doelgroepen lokaal heel verschillend zijn. 

De suggestie wordt gegeven dat het delen van ervaringen heel nuttig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV neemt akte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV neemt akte 

 

http://www.welzijnszorgkempen.be/
https://ftp.iok.be/download/87ad96a8-00d4-4217-8d75-69575af353e7
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kan zijn. Dit wordt opgenomen in het RPO.  

 
Datum: 
 
E. Nysmans        K. Rombouts 
Directeur        Voorzitter 
 

 

http://www.welzijnszorgkempen.be/

