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Notulen Raad van Bestuur

dd. woensdag 24 februari 2021
Aanwezig:

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Marina Gys (Arendonk), StafWillemsens (Beerse)/ Marc Van Aperen (Hoogstraten), Saskia

Luyten (Hulshout), Nele Geudens (Meerhout), Liesbet Dierckx (Oud-Turnhout), Bert Vangenechten

(Rijkevorsel), Kelly Verheyen (Turnhout)/ Jef Pelgrims (Vosselaar)

Directeur: Eric Nysmans

Verslaggever: Tinne Antonise

Verontschuldigd: Frans De Bont (Baarle-Hertog)/ Anita Vandendungen (Dessel), Peggy Goormans

(Grobbendonk)/ Wim Caeyers (Mol)/ Lieven Janssens (Vorselaar}

l. Notulen RvB woensdag 20 januari 2021
Toelichting

In bijlage zijn de notulen toegevoegd van de Raad van Bestuur van 20 januari 2021.

Bijlage

20210120 Notulen.pdf

Besluit

Art. l: De Raad keurt de notulen van de Raad van Bestuur dd. 20 januari 2021 goed.

2. Huishoudelijk reglement Welzijnszorg Kempen
Toelichting

Koen Rombouts, voorzitter geeft een korte toelichting betreffende het huishoudelijk reglement. Het

huishoudelijk reglement legt verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast van de verschillende

bestuursorganen. De versie die nu gepresenteerd wordt is een eerste ontwerp. Er wordt verder

gewerkt aan de bevoegdheidsdelegatie.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Voor de volgende bespreking zal elk raadslid zijn/haar

opmerkingen en/of aanvullingen vooraf bezorgen.

Bijlage

20210224 huishoudelijk reRlement.docx

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van het concept van het huishoudelijk reglement en gaat akkoord met het

voorstel om de volgende bespreking individueel voor te bereiden.

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel, (t) 014-56 42 64, (f) 014-58 73 00, www.welzijnszorgkempen.be, BE82 0910 1021 8068
Maatschappelijke zetel, Campus Btairon 200, 2300 Turnhout, vereniging ondeworpen aan het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017
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3. Projectwerking

3.1. Borgstelling en ten laste neming kosten VAPH-voorziening (Vlaams Agentschap voor

Personen met een Handicap)

Toelichting

Severine Appelmans, beleidsmedewerker geeft een toelichting betreffende de vraag naar

tussenkomsten / borgstellingen voor bewoners in een VAPH-voorziening. Paul Maes/ directeur

Klavier neemt voor dit agendapunt deel aan de vergadering.

Naar aanleiding van concrete vragen werd een werkgroep opgericht om na te gaan wat de mogelijke

impact is van de wijzigingen in de financiering van de VAPH sector en meer bepaald de mensen die in

een voorziening verblijven.

Er worden een aantal aanbevelingen geformuleerd door de werkgroep. Deze zijn uitgebreid

opgenomen in de nota.

Inhoudelijke besprekins

Koen Rombouts geeft aan dat steeds meer vragen tot borgstelling verwacht worden. De vraag die

voorligt is of er interesse is om een regionaal kader uit te werken. Daarnaast is het belangrijk dat dit

dossier ook besproken wordt op een overleg van de schepenen welzijn/ het Streekplatform en de

bestuurlijke commissie Samenleven en Zorg van VVSG.

Staf Willemsen, raadslid, vraagt welke kosten naar het OCMW komen.

Koen Rombouts geeft aan dat dit opgenomen is in het voorstel van het regionaal afsprakenkader. Dit

is gebaseerd op de wetgeving van de borgstelling voor een bewoner van een woonzorgcentrum

(WZC) waarbij een aantal kosten door het OCMW ten laste worden genomen. Dit kader is bij wet

vastgesteld.

Bert Vangenechten, raadslid, geeft aan dat de budgetten voor de sector gestegen zijn en stelt zich de

vraag waarom bewoners van een VAPH-voorziening financieel niet meer toekomen.

Paul Maes/ directeur Klavier/ duidt de verschuivingen van het budget. Vlaanderen stopt met het

financieel bijpassen van bewoners die een te laag budget hebben en de kosten niet kunnen betalen.

Er werd beslist dat er niet meer bijgepast wordt in woon- en leefkosten van een bewoner in een

VAPH-voorziening. Het extra budget dat aan de sector gegeven wordt is om te investeren in de zorg

en de wachtlijsten weg te werken.

Bert Vangenechten geeft aan dat het lokale niveau de onderfinanciering van een bepaalde sector niet

zou moeten oplossen. Deze problematiek moet voorgelegd worden op de overlegfora van de hogere

overheden die bevoegd zijn, namelijk de Vlaamse regering en Federale regering.

Koen Rombouts geeft aan dat het OCMW op dit moment verplicht is om tussen te komen bij een

vraag tot borgstelling als het sociaal onderzoek uitwijst op een tekort. Er is reeds een arrest van de

arbeidsrechtbank. Er wordt voorgesteld om in tussentijd te werken met een regionaal afsprakenkader

zodat dezelfde afspraken gehanteerd kunnen worden.

Dit werd ook reeds besproken op het overleg van de diensthoofden om nog extra advies of suggesties

mee te nemen voor het dossier op deze vergadering voorgelegd werd.
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Kelly Verheyen/ raadslid, stelt dat deze steunen een zwaardere financiële impact kunnen hebben

omdat de borgstelling vermoedelijk een veel langere periode heeft dan een borgstelling voor een

bewoner in een W2C. Als er geen borgstelling afgeleverd zou worden, komen er toch vragen tot

aanvullende steun die telkens een sociaal onderzoek vereisen. De vraag die voorligt is of de

budgettaire impact geraamd kan worden.

Staf Willemsen, raadslid/ geeft aan dat het belangrijk is dat dit dossier op de overlegfora behandeld

wordt die eerder zijn aangegeven. Het lokale niveau mag hier niet verantwoordelijk gesteld worden

voor een gevolg van andere financiering van een hogere overheid.

Koen Rombouts geeft aan dat dit debat besproken moet worden met hogere overheden (Federale en

Vlaamse overheden) om aan te geven dat deze problematiek urgent is en tevens een oplossing vraagt

van de betrokken overheid.

Biijage

20210216 Dossier borgstelling en ten laste nemen kosten VAPH-voorzienJnR.pdf

Presentatie: 20210224 Dossier borRstelling en ten laste neming kosten VAPH voorziening.pptx

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van het dossier borgstelling en ten laste neming kosten VAPH-voorziening.

Art. 2; De Raad gaat akkoord met het voorstel om dit dossier op de agenda te plaatsen van het

overleg Streekplatform Kempen/ overleg schepenen welzijn, bestuurlijke commissie "Samenleven en

zorg voor elkaar" van het VVSG.

Art. 3: De Raad gaat akkoord dit dossier over te maken en te bespreken met de respectievelijke

Vlaamse en federale kabinetten, verantwoordelijk voor onderdelen van het betreffende beleid.

3.2. (Voorlopige) bewindvoering

Toelichting

Tinne Antonise, beleidsmedewerker, geeft een korte toelichting betreffende voorlopige

bewindvoering.

Naar aanleiding van enkele concrete opmerkingen en vragen werd een probleemstelling

geformuleerd als ook mogelijke antwoorden en oplossingen om hieraan tegemoet te komen. Het

voorstel is om een tweesporenbeleid uit te werken om enerzijds te komen tot een optimalisatie van

de huidige werking, anderzijds na te gaan of er een mogelijkse aanpassing van de wetgeving gevraagd

kan worden.

Koen Rombouts geeft aan dat er ook in de woonzorgcentra een grotere groep dementerende

ouderen is waarvoor het steeds moeilijker wordt om een bewindvoerder te vinden uit het eigen

netwerk.

Bijlage

20210224 Voorlopige bewindvoering.docx

Presentatie: 20210224 Voorlopige bewindvoerinR.pptx
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Besluit

Ar.t l: De Raad gaat akkoord met de probleemstelling zoals zij verwoord werd in deze nota.

Art. 2: De Raad gaat akkoord met de tweevoudige aanpak van remediëring.

3.3. Precair wonen : wooncei

Toelichting

Koen Rombout geeft een korte toelichting betreffende de infosessie van de werking van de wooncel

op 11 februari 2021. De uitnodiging richtte zich in het bijzonder naar de besturen die nog niet

participeerden aan de wooncel. De meesten hiervan namen aan de infosessie deel. De vraag die

overgemaakt wordt aan de andere besturen is of zij de uitgangspunten en de werkwijze van de

wooncel kunnen onderschrijven en op basis hien/an zich willen engageren om hierbij aan te sluiten.

De toelichtende nota en presentatie zijn toegevoegd in bijlage.

Bijlage

2021-02-09 De wooncel.docx

2021-02-11 Wooncel.pptx

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de toelichting dd. 11 februari betreffende de werking van de wooncel.

3.4. UiTPAS Kempen

Toelichting

Koen Rombouts geeft aan dat de stad Hoogstraten nog geen definitieve beslissing genomen m.b.t. de

aanwerving van een regionale coördinator via Welzijnszorg Kempen. Hierdoor werd de

aanwervingsprocedure on hold gezet. Dit wordt opnieuw geagendeerd op het college van

Hoogstraten. Nadien zal bekeken worden of een doorstart kan genomen worden.

Marc Van Aperen, raadslid, geeft aan dat verwacht wordt dat dit dossier goedgekeurd zal worden.

Besluit

Art. l: De Raad gaat akkoord gaan om - mocht Hoogstraten akkoord gaan met de aanwerving -

onmiddellijk de aanwervingsprocedure te heropstarten.

3.5. Gele Doos

Toelichting

Severine Appelmans, beleidsmedewerker, geeft een korte toelichting betreffende het project van de

Gele Doos.

Het project de Gele Doos werd voorgesteld bi] alle eerstelijnszones in onze regio door Rosette

Broeckx van RPO Kempen in tandem met een medewerker van Welzijnszorg Kempen. De

vertegenwoordigers van de beroepsgroep van apothekers gaven tijdens die overlegmomenten de

boodschap dat we op hen beroep konden doen voor de verspreiding van de gele dozen en de

bekendmaking van het project.
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Zij zien zichzelf hiervoor a!s een uitgelezen partner omdat ze:

heel laagdrempelig en toegankelijk zijn door hun grote spreiding. Bovendien hebben burgers,

blijkt uit onderzoek, ook veel vertrouwen in hun apotheker.

Ze zouden een woordje uitleg kunnen geven en ook direct het medicatieschema kunnen

afdrukken en meegeven.

Bij de besturen die in februari/maart at uitrollen kunnen ze tegelijk ook de senioren of hun

netwerk extra sensibiiiseren om het covid-vacdn te gaan hafen. Twijfelaars kunnen dan

overtuigd worden.

Meer algemeen werd vanuit de vertegenwoordigers van deze beroepsgroep aangegeven dat heel wat

apothekers mee willen werken aan acties m.b.t. preventieve gezondheidszorg. Dus dat lokale

besturen hen hiervoor altijd mogen aanspreken. Maar het blijft natuurlijk de individuele keuze van

elke apotheker om hier al dan niet aan mee te werken. Deze boodschap hebben we in de verf gezet

op een bijeenkomst van het RPO Kempen en nadien ook via mail overgemaakt aan de

seniorenconsulenten.

Daarnaast heeft RPO Kempen afgesproken om in het voorjaar, van zodra er meer ruimte komt bij

de Kempische Farmaceutische Kring (die op dit moment in beslag genomen worden door de opstart

en permanentte van de vaccinatiecentra} nog in overleg gaan m.b.t. de continuering van het project

(verdeling van de dozen in de toekomst) en de mogelijke uitbreiding naar andere doelgroepen (door

de gele doos (betalend) op te nemen in het winkelaanbod van de apothekers). Vooraleer het gesprek

hierover met hen aan te vatten/ za! eerst nog in overleg gegaan worden met de provincie. Zodat we

weten hoe ze hier tegenover staan. De gouverneur gaf in eerdere gesprekken aan van het project de

gele doos te willen uitroilen naar de hele provincie.

Sommige participerende besturen hebben evenwel aangegeven van de bedeling van gele dozen een

geïntegreerde aanpak te maken. Zij wiiien door een persoonlijke overhandiging contact maken met

deze specifieke kwetsbare doelgroep. Zij wiiien dit doen vanuit het perspectief van de maatregelen

ikv Corona die de problematiek van de vereenzaming onder in het bijzonder alleenstaande bejaarden

alleen maar verergerd heeft.

Inhoudelijke bespj-ekinR

Koen Rombouts geeft aan dat het belangrijk is om na te gaan hoe het systeem verduurzaamd kan

worden. Nu zijn de dozen gratis voor een bepaalde doelgroep. Hoe gaat dit in de toekomst zijn als de

verdeling via de apothekers kan lopen?

Jef Pelgrims, ondervoorzitter, geeft aan dat continuïteit essentieel is om een dergelijk project te doen

slagen. De samenwerking met apothekers kan dit wel bestendigen. Zij kunnen de medicatiefiche ook

mee opvolgen en meegeven met de betrokken persoon. Vosselaar is nu niet ingestapt, maar deze

samenwerking met de apothekers kan mogelijks wel een reden zijn om toch in te stappen.

Bert Vangenechten, raadslid/ geeft aan dat hij reeds in gesprek is gegaan met drie apothekers. Zij

geven zelf een afdruk met een medicatieschema mee aan de betrokken personen. De apothekers zijn

positief over dit project.
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Staf Wlllemsens/ raadslid, heeft ook reeds contacten gehad met apothekers en zij geven aan ook te

willen participeren in dit project.

De vraag wordt gesteld hoe de dozen verdeeld worden bij de andere besturen:

l doos per persoon: Oud-Turnhout, Arendonk

l doos per koppel/adres: Beerse, Meerhout

De effectieve uitrol wordt bij een aantal besturen uitgesteld naar september/oktober. De verdeling in

de besturen zal georganiseerd worden met vrijwilligers, vaak ook senioren.

Eric Nysmans geeft de suggestie om na te gaan onder welke voorwaarde de apothekers willen

meewerken aan dit project.

Besluit

Art. l: De Raad vindt de continuïteit en verduurzaming van de Gele Doos belangrijk, is akkoord om

hierover in gesprek te gaan met de Farmaceutische Kring en geeft aan dat enkele gecontacteerde

apothekers enthousiast zijn over het project. De suggestie wordt gegeven om na te gaan onder welke

voorwaarden de apothekers een samenwerking haalbaar zien.

4. Financiën

4.1. Dienstverlening in kostendeling

Toelichting

Diane Vanspringel, adjunct-directeur/ geeft een toelichting betreffende het voorstel om 2

kostendelende structuren op te zetten.

In het voorjaar 2020 werd een extern expert ingeschakeld voor een doorlichting van de werking van

Welzijnszorg Kempen ten aanzien van de btw-plicht.

Hieruit blijkt dat 3 dienstverleningen onderhevig zijn aan de btw-plicht :

De dienstverlening Informatieveiligheid (aan lokale besturen en aan sommige vzw's

De dienstverlening Financiën ten aanzien van diverse vzw's

De dienstverlening Personeelsbeheer ten aanzien van de vzw's.

De audit die in het voorjaar door Audit Vlaanderen werd uitgevoerd bevestigde het advies van extern

expert Deloitte.

Om een oplossing te geven aan deze knelpunten wordt heden een werkwijze onderzocht die binnen

de fiscale contouren een oplossing biedt.

Doel is te komen tot 2 kostendelende structuren met als doel de huidige werking te waarborgen met

vrijstelling van btw : een kostendelende vereniging met de lokale besturen in het kader van

informatieveiligheid enerzijds en een kostendelende vereniging met de vzw's anderzijds.

Met de afnemende vzw's zijn heden gesprekken lopende om de structuur en de principes van een

kostendelende vereniging toe te lichten. Van deze gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om de

prijszetting van de dienstverlening te herzien (aanbeveling Audit Vlaanderen) en te aligneren met de

principes van kostendeling.
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Inhoudelijke bespreking

Bert Vangenechten/ raadslid, geeft mee dat het verkrijgen van een ondernemingsnummer niet

gemakkelijk is voor een niet-rechtspersoon. Diane Vanspringel volgt dit verder mee op.

Staf Willemsens, raadslid, vraag hoe de prijszetting met de vzw's zal gebeuren. Diane Vanspringel,

adjunct-directeur, geeft aan dat de gesprekken lopen met de vzw's. Niet alle vzw's nemen alle

diensten af. Het doel is om te komen tot een systeem waar betaald wordt voor wat afgenomen

wordt. Dit zal gebeuren op basis van een jobtimeregistratie. Lin Verbrugghe, public controler

ondersteunt dit project.

Het streefdoel is om dit project tegen de zomer af te ronden.

Kelly Verheyen, raadslid, geeft aan dat het politieke debat over de vzw's ook nog verder gevoerd

moet worden.

Koen Rombouts geeft aan dat de dienstverlening die afgenomen wordt zal gefactureerd worden aan

kostentarief. De tarieven zullen ook bijgesteld moeten worden.

Bijlage

Presentatie: KDV Raad van Bestuur februari 2021.pptx

Besluit

Art. l: De Raad verklaart zich akkoord met het voorstel om 2 kostendelende structuren op te richten

en tevens de prijszetting van de dienstverlening te herzien en te aligneren met de principes van

kostendeling.

Art. 2: De Raad geeft aan dat hiernaast de oefening over de bestuurlijke aansturing van de vzw's ook

nog dient te gebeuren.

4.2. Overdracht investeringskredieten van 2020 naar 2021

Toelichting

Koen Rombouts bespreekt kort de vraag tot overdracht van investeringskredieten van 2020 naar

2021.

In BBC 2020 bestaan er geen investeringsenveloppes meer maar zijn het investeringsprojecten

geworden. De niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen worden niet meer

automatisch overgedragen naar volgend boekjaar. Elk bestuur moet nu jaarlijks beslissen welk

gedeelte van de investeringskredieten en de bijbehorende financiering het overdraagt naar het

volgende boekjaar.

Een bestuur kan ervoor kiezen om niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen uit

bestaande investeringsenveloppes geheel of gedeeltelijk over te dragen naar het meerjarenplan

2020-2025. Als die investeringen deel uitmaken van een prioritair actieplan moeten de overdrachten

gekoppeld worden aan de passende investeringsprojecten.

Concreet

Voor Welzijnszorg Kempen betekent dit het volgende:
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€ 3.096,45 j Niet-aangewend transacti'ekrediet voor investeringen Rolmob'iel (overzetten)

€ 6.147,50

€15.000,00

€ 6.496,21

Niet-aangewend transactiekrediet voor investeringen Personeel (overzetten)

Niet-aangewend transactiekrediet voor investeringen Informatieveiligheid (overzetten)

Niet-aangewend transactiekrediet voor investeringen Overhead (overzetten)

€30.740,16 Totaal niet-aangewend transactiekrediet voor investeringen 2020

Aangezien Rolmobiel een prioritair actieplan is in het meerjarenplan 2020-2025 zullen de niet"

aangewende transactiekredieten voor investeringen gekoppeld worden aan het passende

investeringsproject. In 2020 hebben we een nieuwe wagen aangekocht die minder gekost heeft dan

gebudgetteerd. Het resterende bedrag van € 3.096,45 zetten we graag over voor de toekomstige

aankoop van een wagen/ mocht deze toch duurder uitvallen.

Wat betreft personeel zal het niet-aangewende transactiekrediet van € 6.147,50 overgezet worden

naar 2021.

De niet-aangewende transactiekredieten voor informatieveiligheid die goedgekeurd werden in 2019,

werden in 2020 nog niet aangewend omwille van corona. Deze budgetten worden overgezet naar

2021.

Voor overhead worden de niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen ingezet voor

vervanging van computers door laptops.

Besluit

Art. l: De Raad gaat akkoord met de overdracht van deze niet-aangewende transactiekredieten voor

investeringen van 2020 naar 2021.

5. Personeel: Aankoop software m.b.t. digitaal verzenden loonbrieven

Toelichting

Diane Vanspringel, adjunct-directeur, geeft een korte toelichting bij het voorstel om software m.b.t.

het digitaal verzenden van de loonbrieven samen met IOK aan te kopen.

Het versturen van loonbrieven via elektronische weg:

Heeft een kostenbesparend effect: geen afcfrukkosten meer, geen portkosten meer, geen

tijdsbesteding om brieven te printen en te vouwen;
Heeft een verhoogde gebruiksvriendelijkheid: brieven zijn sneller beschikbaar en blijven ook
steeds (digitaal) beschikbaar;

Garandeert een verhoogde veiligheid: ze worden bewaard via een erkende archivaris op een

beveiligde webpagina met persoonlijke login en wachtwoord en blijven minstens 5 jaar ter

beschikking.
Het betreft een investering die naast een kostenbesparing ook effecten genereert op vlak van

duurzaamheid.
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Voor WZK en IOK samen, is de te begroten kost als volgt:

Optie Docde op EASYPAY: €2.500 + €50 OH/m (dit is een optie op de EASYPAY omgeving om

te kunnen interfacen naar Doccle toe)

Opstartkost Docde: eenmalig €2.000 (dit is een eenmalige kost die Docde aanrekent om de

nodige ruimte op te zetten op hun servers en toegankelijk te maken achter ons logo)

Recurrente Doccle kosten: €50 per maand vaste kost/ plus €0,08 per

doorgestuurd/gearchiveerd document.

Eenmalige investering: 2.250 euro (excl. btw)

Een snelle calculatie leert ons dat we deze investering op enkele maanden recupereren o.w.v. het

wegvallen van de verzendingskosten, de printkosten, het drukwerk (omslagen) en de uren arbeidstijd

die een papieren verzending met zich meebrengt. Deze kosten Runnen gedragen worden via de post

automatisering.

Besluit

Art. l: De Raad verleent zijn goedkeuring om deze software aan te kopen in samenwerking met IOK

ten bedrage van 2.250 euro excl. BTW.

6. Infrastructuur: aankoop computers via raamcontract met Cipal DV inzake

ICT infrastructuur
Toelichting

Koen Rombouts bespreekt de vraag betreffende de aankoop van computers via het raamcontract met

Cipal DV inzake ICT infrastructuur.

De Raad van Bestuur besliste in zitting van 29 april 2020 tot toetreding tot het raamcontract van Cipal

DV inzake "Aankoop van ICT lnfrastructuur-CSMRTINFRA19".

De voornoemde opdracht van Cipal DV "Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT Infrastructuur"

is een raamovereenkomst en Cipai DV treedt hierbij op als aankoopcentrale in de zin van artikelen

2/6° en 47 van de wet van 17 Juni 2016. Cipa! DV treedt op als aankoopcentrafe voor alle deelnemers

in de dienstverlenende vereniging Cipai. Cipal DV treedt daarnaast op als aankoopcentraie voor o.a.

alle andere Vlaamse gemeenten en hun verenigingen. Cipa! DV gunde de opdracht op 25 juli 2019 aan

firma Centralpoint België NV uit Rotselaar.

Heden dient een bijkomende investering in computers zich aan. Het betreft de vervanging van

afgeschreven toestellen enerzijds en de bijkomende aankoop van enkele toestellen n.a.v. de

uitbreiding in de omkadering gezinszorg.

De laptops & desktops worden bij Welzijnszorg Kempen afgeschreven over een periode van 5 jaar.

Dat werd ook voorzien in het totale investeringsbudget binnen het MJP 2020 ~ 2025 maar dan

evenwichtig gespreid over de 6 jaren. !n het investeringsbudget 2021 werd hiervoor een bedrag

voorzien van 11.906 euro. We vervangen echter meer toestellen dan gemiddeld. Bovendien zorgen
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ook de uitbreidingen in de thuiszorgdienst voor extra bestellingen. Het totale aankoopbedrag voor 20

toestellen wordt geraamd op 30.250 euro incl. btw. Een budgetwijziging van 18.344 euro is nodig.

Tevens werd toen door de raad beslist om bij vervanging van een toestel (desktop of laptop) of bij

nieuwe aanwervingen dat een laptop steeds de voorkeur geniet t.o.v. een desktop o.w.v. mobiliteit &

toekomstig (& huidig) telewerken.

Welzijnszorg Kempen kan van de mogelijkheid tot afname van bovenstaande raamovereenkomst

gebruik maken waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de

verplichting om zelfeengunningsprocedurete organiseren. Welzijnszorg Kempen is lid vandpal DV.

Niet alleen voorziet de raamovereenkomst in scherpe prijzen die moeilijk behaald kunnen worden op

basis van een eigen kleinschalige aankoop/ maar het betekent ook een tijdsbesparing door het niet

moeten voeren van een eigen procedure. Er is geen enkele afnameverplichting gekoppeld aan het

toetreden tot de raamovereenkomst.

Bert Vangenechten/ raadslid, geeft aan dat de prijzen in een raamcontract niet altijd goedkoper zijn.

Het is belangrijk om steeds een prijsvergelijking te doen.

Besluit

Art. l: De Raad gaat akkoord met het voorstel om offertes op te vragen aan de gegunde

opdrachtnemer "Centralpoint België NV" uit Rotselaar voor de levering van 20 laptops met een

geraamde prijs van 1.250 euro per stuk excl. btw en over te gaan tot aankoop.

Art. 2: De Raad gaat akkoord met het voorstel om voor 2021 het investeringsbudget voor computers

te verhogen met 18.344 euro tot een totaal bedrag van 30.250 € om de nodige investeringen te

kunnen financieren.

7. RolMobiel

7.1. Voorstel financiering vervoer van - en naar de vaccinatiecentra door RolMobiel

Toelichting

Marjan Dierckx, coördinator RolMobiel, geeft een toelichting bij het voorstel van de financiering van

het vervoer van-en naarde vaccinatiecentra door RolMobiel.

We kregen de beslissing meegedeeld van de Vlaamse overheid dat het vervoer van- en naar de

vaccinatiecentra los staat van het compensatiedecreet. Deze ritten mogen niet mee opgenomen

worden binnen de ritten voor het compensatiedecreet.

De reden voor deze beslissing is budgettair liet de Vlaamse overheid ons weten. De lokale overheden

die penhouder zijn voor de vaccinatiecentra ontvangen een forfaitair budget van €10.000 per maand

voor 50.000 inwoners en kunnen aldus zelf kiezen hoe zij omgaan met vervoer van- en naar

vaccinatiecentra en hoe zij dit budget inzetten.
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Wat houdt het compensatiedecreet in?

De Vlaamse overheid betaait een compensatie aan Rolmbiel per gereden kilometer. Zo blijft het tarief

van Rolmobiel betaalbaar voor de klant en komen we met Rolmobiel uit de kosten. In ruil voor deze

compensatievergoeding neemt Rolmobie! de taak op zich van openbaredienstverplichting voor het

vervoer van personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit. In deze compensatie worden

enkel de beladen kilometers vergoed.

De compensatievergoeding is als volgt:

Tot en met 25 kilometer bedraagt de compensatie:

-1/50 euro per gereden kilometer als alleen een gebruiker in een rolstoel wordt vervoerd;

3 euro per gereden kilometer als twee of meer gebruikers in een rolstoel worden ven/oerd, ongeacht het

aantal gebruikers zonder rolstoel;

50 eurocent per gereden kilometer als alleen een gebruiker zonder rolstoel wordt vervoerd;

l euro per gereden kilometer ais twee of meer gebruikers zonder rolstoel worden vervoerd;

2 euro per gereden kilometer als een gebruiker met een rolstoel en een of meer gebruikers zonder

rolstoel worden vervoerd.

Vanaf 26 kilometer tot en met 50 kilometer bedraagt de compensatie;

75 eurocent per gereden kilometer als alleen een gebruiker in een rolstoel wordt vervoerd; 1,50 euro per

gereden kilometer als twee of meer gebruikers in een rolstoel worden ven/oercl, ongeacht het aantal

gebruikers zonder rolstoel;

25 eurocent per gereden kilometer als alleen een gebruiker zonder rolstoel wordt vervoerd;

50 eurocent per gereden kilometer als twee of meer gebruikers zonder rolstoel worden vervoerd;

l euro per gereden kilometer als een gebruiker met een rolstoel en een of meer gebruikers zonder

rolstoel worden ven/oerd.

Voor ritten waarvan de totale afstand maximaal 6 kilometer bedraagt, wordt de totale compensatie, berekend

op de wijze, vermeld in het eerste lid, vermeerderd met l euro.

Voorstel

We willen het tarief voor de klanten hetzelfde houden voor ritten naar de vacdnatiecentra als voor

andere ritten die zij bij ons aanvragen als klant. Voor nieuwe klanten vragen we de instapkost en de

kost per gereden km.

We hanteren een aantal veronderstellingen.

Bij studie van mogelijke ritten van- en naar de vacdnatiecentra blijkt dat een enkele rit naar

een vaccinatiecentrum aitijd minder dan 25km bedraagt.

Voor het vervoer vgn- en naar vacdnatiecentra willen we ons focussen op personen met een

rolstoel. We denken dat andere partners beter geplaatst zijn om ritten uit te voeren voor

mensen zonder rolstoel.

Omwille van corona vervoeren we momenteel enkel mensen apart en worden geen

gecombineerde ritten toegestaan/ tenzij mensen deel uitmaken van dezelfde bubbei. Dit

komt zeer zelden voor.
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Uitgaande van vorige veronderstellingen betekent dit dat de compensatie l/5€/gereden km is voor

ritten van- en naar de vaccinatiecentra. In geval van ritten met maximale afstand van 6 km wordt de

compensatie vermeerderd met l euro.

We stellen voor dat we per maand een oplijsting maken van gereden ritten van - en naar de

vaccinatiecentra met het aantal km per rit, per vaccinatiecentrum en daarbij de gemiste compensatie

berekenen met de formule; aantal km * l,5euro. Indien de rit minder dan 6 km bedraagt,

vermeerderen we het bedrag van de rit met l euro. Bij berekening van het aantal km kijken we steeds

naar het aantal km per enkele rit. Heen- en terug als afzonderlijk beschouwd.

Inhoudelijke bespreking

Koen Rombouts geeft aan dat de eerstelijnszones een budget ontvangen voor mobiliteit. Het doel is

om met de eerstelijnszones in gesprek te gaan.

Bert Vangenechten, raadslid, geeft aan dat het covid-budget gericht op kwetsbare mensen ook

gebruikt kan worden om dit vervoer te betalen.

Staf Willemsen, raadslid, vraagt hoeveel een rit van de MMC naar het vaccinatiecentrum kost voor

een inwoner.

Marc Van Aperen/ raadslid, geeft aan dat in Kempenland de vraag is gesteld om een globaal

bedrag te nemen en solidair te zijn tussen de verschillende gemeentes. Dit is nog niet beslist

(op het moment van dit overleg), maar het voorstel is om 5 € per enkele rit aan te rekenen.

Marina Gys, raadslid/ volgt dit principe.

Staf Wiilemsens, raadslid, geeft aan dat de prijs in Beerse nog niet vastligt/ maar vermoedelijk

tussen 4-5€ zal zijn.

Koen Rombouts, voorzitter, geeft aan dat dit ook in Kavels gevolgd zal worden.

KellyVerheyen, raadslid/geeft aan solidair te zijn met het voorstel van Hoogstraten.

Jef Pelgrims, ondervoorzitter/ zegt dat in Vosselaar de prijs ongeveer 5 € zal bedragen.

Bert Vangenechten, raadslid, geeft aan het voorstel van 5 € te volgen.

Liesbet Dieckx, raadslid, zegt nog bezig te zijn met de prijszetting.

Saskia Luyten, raadslid, geeft aan dat de prijszetting nog verder afgesproken moet worden.

Besluit

Art. l: De Raad zich akkoord verklaren met het voorstel betreffende de financiering van de ritten van

-en naar het vaccinatiecentrum doorRolMobiel. Concreet wordt hetzelfde tarief aangerekend aan de

gebruiker van RolMobiel. Het vaccinatiecentrum wordt gevraagd om de weggevallen

compensatievergoeding ten bedrage van 1,5 € per gereden kilometer te vergoeden. Voor ritten onder

6 kilometer wordt 1€ extra vergoeding gevraagd. Hiervoor zullen lijsten bezorgd worden aan de

betreffende vaccinatiecentra.

7.2. Verdeling compensatievergoeding met coronacompensatie 1/11/2020 tot

31/12/2020
Toelichting

Koen Rombouts ligt het voorstel van de verdeling van de compensatievergoeding met de

coronacompensatie kort toe.
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Vlaanderen besliste eerder om een forfaitaire uitbetaling te doen van de compensatievergoeding

voor de periode van 15/3/2020 tot 14/05/2020/ van 15/5/2020 tot 31/08/2020 en van 01/09/2020

tot 31/10/2020.

Zoals besproken op de Rv8 van oktober 2020 is het ontvangen bedrag berekend op de

gebudgetteerde compensatie. Normaalgezien ontvangen we enke! een compensatie voor de

uitgevoerde ritten. Omwille van corona ontvingen we een forfaitaire compensatie.

Periode 1/11/2020 -31/12/2020

Voor de periode van 1/11/2020 - 31/12/2020 werd eveneens beslist een forfaitaire uitbetaling van de

compensatie toe te passen. Het bedrag dat we ontvingen is €31.666,67.

Voorstel is om de verdeling onder de handicars hetzelfde te benaderen als voor de vorige periodes

waarvoor de Raad van Bestuur reeds haar toestemming gaf.

Verdeling forfaitaire comDensatievereoeding

Eerste stop : vergoeding op basis van effectieve prestaties. We maken per periode eerst een

berekening van het reële compensatiebedrag op basis van de reële ritten uitvoering.

Tweede stap : we berekenen per periode het resterend bedrag.

Derde stap : verdeling forfaitaire compensatie. We verdelen het totale resterende bedrag volgens het

procentueel aandeel dat elke partner presteerde in het totaal aantal ritten van 2019.

Elke partner ontvangt m.a.w. een combinatie van reële compensatie en forfaitaire compensatie na

aftrek van de contractueel afgesproken 10% kosten voor administratieve ondersteuning en voor de

kosten van de software die Rolmobiei ten taste neemt.

Besluit

Art. l: De Raad gaat zich met het voorstel tot verdeling van de compensatie voor het laatste deel van

2020 volgens voorgesteld verdeling.

7.3. RolMobiet: overgang van Dienst aangepast vervoer (DAV) naar vervoer op maat

(VÖM)
Toelichting

Diane Vanspringel, adjunct-directeur, geeft een toelichting betreffende de wijzigingen voor RolMobiel

naar aanleiding van de overgang van Dienst Aangepast Vervoer naar Vervoer Op Maat.

Vanaf l Januari 2022 wordt het compensatiedecreet niet langer toegepast. Er worden geen

vervoerders meer belast met een openbare dienstverplichting voor het vervoer van personen met

een handicap of ernstig beperkte mobiliteit. Er worden geen compensaties meer gegeven.
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In bijgevoegde nota wordt de impact van dit nieuwe decreet geschetst. Enkele bezorgdheden en

onduidelijkheden m.b.t. het nieuwe decreet en de impact voor de werking van RolMobiel worden

beschreven.

Inhoudelijke bespreking

Koen Rombouts geeft aan dat RolMobiel een verlengstuk is van de lokale dienstverlening. Het is

momenteel nog niet duidelijk wat het effect is op de meest kwetsbare cliënten en mensen met een

mobiliteitsbeperking. Het model van RolMobiel (combinatie van sociale tewerkstelling en vervoer

voor mensen met een mobiliteitsbeperking) zal toekomstgericht niet meer mogelijk zijn. De nieuwe

basis is een business-model.

Er moet bewaakt worden dat de dienstverlening op een goede en laagdrempelige manier gedaan kan

worden.

Bijlage

20210218 van Dienst aangepast vervoer naarVervoer op maat.pdf

Presentatie: 2021Q224VarLDAV naarVOM.pptx

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de overgang van dienst aangepast vervoer naar vervoer op maat en

de implicaties voor RolMobiel.

Art. 2: De Raad verklaart zich akkoord met het voorstel om een werkgroep op te richten die zich zal

buigen over de volgende onderzoeksvraag: "Wat is er nodig om te zorgen voor een volwaardig

aanbod voor mensen met een (ernstige) mobiliteitsbeperking?".

7.4. Consultancy

Toelichting

Diane Vanspringel, adjunct-directeur, geeft een toelichting bij de begeleiding in het veranderproces.

We bespraken eerder de overgang van Dienst Aangepast Vervoer (DAV) naar Vervoer op maat (VOM)

en wat dit betekent voor Rolmobiel. Er werd tevens besproken dat we ons in dit proces willen laten

begeleiden door een consultant. Vanuit ODAV, onze koepelorganisatie, werd een opdracht

uitgeschreven en verschillende consultancy-bureaus werden vergeleken. Er werd gekozen om samen

te werken met RebelGroup. Zij hebben ervaring met dossiers die te maken hebben met mobiliteit en

lijken de best geschikte kandidaat.

6 andere DAV's zullen ook mee instappen. Voor Rolmobiel zal de kostprijs 8.169,44 euro bedragen

excl. BTW. De kostprijs werd berekend a rato onze compensatiebedragen die we ontvangen van de

Vlaamse overheid.

De eerste kennismaking en opstart van het traject zal gebeuren in de week van 22 februari 2021.

Gezien de hoogdringencfheid van dit project/ namen onze voorzitter en directeur op 2 februari 2021

de beslissing om hierop in te tekenen.
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Marc Van Aperen, raadslid, vraagt of er ook een resultaatsverbintenis gekoppeld aan de

begeleidingsopdracht. DianeVanspringel bevestigt dit.

Bijlage

20210215 offerte ODAV finaal.pdf

Besluit

Art. l: De Raad bevestigt de beslissing genomen op 2 februari 2021 door voorzitter en directeur om

te participeren aan het begeleidingstraject uitgevoerd door RebelGroup ten bedrage van 8169,44 €.

8. Thuiszorg Kempen: resultaat tevredenheidsenquête CADO's

Toelichting

Koen Rombouts bespreekt heel summier de resultaten van de tevredenheidsenquête van de werking

van de CADO's.

Elk jaar organiseren we in CADO een inspraakmoment. We nodigen dan de cliënten en hun

mantelzorgers uit op CADO. Er is een korte toelichting over de werking van CADO gedurende het

afgelopen jaar en dan kunnen er vragen worden gesteld. Omwille van Corona kon dit

inspraakmoment in 2020 niet fysiek plaatsvinden. Daarom hebben we in 2020 een enquête aan onze

gebruikers/mantelzorgers bezorgd.

Twee studenten van de Banaba-ouderencoaching maken hun project rond sterkere inspraak in de

CADO. De volgende Jaren zullen we op die manier de inspraak versterken.

We constateren dat er bij deze schriftelijke bevraging een grotere respons is dan bij het fysiek

inspraakmoment.

Over het algemeen kunnen we stellen dat de werking van de Cado's erg wordt geapprecieerd. We

hebben bij preventiemaatregelen l iemand die niet tevreden was.

Vooral wat betreft activiteiten (91%) en begeleiding (95%) was de tevredenheid zeer hoog. Onze

verzorgenden verdienen hier dus een pluim! Maaltijden (84%) en accommodatie (82%) scoren het

laagst. Voor mantelzorg en preventiemaatregelen scoren we een tevredenheid van 89%.

De concrete resultaten zijn toegevoegd in bijlage.

Bijlage

Resultaatteyredenheidsmetingvoorde lokale besturen (2).docx

Besluit

Art. l: De Raad akte neemt van de resultaten van de tevredenheidsenquête CADO's 2020.

9. Dienst schuldhulpverlening - vraag tot goedkeuring

basisregistratieformulier schuldhulpverlening SAM vzw
Toelichting
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Koen Rombouts bespreekt kort het basisreglstratieformulier schuldhulp. Elke erkende instelling voor

schuldbemiddeling krijgt jaarlijks van SAM, Steunpunt Mens en Samenleving vzw de vraag om een

basisregistratieformulier van het aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening bij te houden. In dit

overzicht wordt ook gepeild naar belangrijke maatschappelijke tendensen.

Biilaee

basisreRistratieformulier2020.xlsx

Besluit

Art. l: De Raad verklaart zich akkoord met het basisregistratieformulier schuldhulpverlening.

10. Conferentie Kempense Burgemeesters

Toelichting

Eric Nysmans geeft een korte toelichting bij de agendapunten van de Conferentie van Kempense

Burgemeesters dd. 23 januari 2021.

Er waren twee agendapunt dat uitvoerig werd toegelicht, namelijk het verslavingsbeleid in de

Kempen en Corona.

Met betrekking tot het verslavingsbeleid werden er 4 concrete actiepunten/vragen opgesomd. Deze

worden hieronder meegegeven. De visietekst en presentatie zijn ook als bijlage toegevoegd.

De vier concrete vragen:

l. Ondersteuning van de visietekst en aanpak Kempens verslavingsbeleid + geef uw contactpersoon

in uw bestuur mee op (die als aanspreekpunt kan dienen voor verslavingsbeleid in uw

gemeente)? Wij zullen u en hen de uitnodiging bezorgen voor de studiedagen op 17 maart en 9

december 2021.

» Geef contactpersoon door aan burRemeester@vorselaar.be ofkirsten.lebon(a)iok.be

2. Voor de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling "De Vlaming leeft gezonder in 2025"

voorziet het Agentschap Zorg en Gezondheid in het versterken van het lokale preventiebeleid

door structurele middelen te voorzien. Op die manier kunnen de voornemens van iedere

"Gezonde Gemeente" vertaald worden in concrete acties. Ondertussen hebben 20 van de 27

Kempense gemeenten ingetekend op deze subsidiëring, zijn er 3 intergemeentelijke

preventiewerkers aan de slag en staat het actieplan voor 2021 op punt. Bij deelname ontvang Je

als gemeente een subsidie van 3000 euro (forfait) + 0/08 euro per inwoner van je gemeente (voor

inwoners met een verhoogde tegemoetkoming het dubbele) én leg Je zelf hetzelfde bedrag bij.

Wij poolen die capaciteit op niveau van CGG/LOGO Kempen. Gemeenten die meer info wensen

over een instap, kunnen contact opnemen met Katleen Bosman, adjunct-cfirecteur van het CGG

Kempen.

» Stuur een mailtje naar katleenbosman@cgfikempen.be of bel op 0495, 77 15 48.

3. We willen in elke regio enkele gemeenten waar een lokale contactgroep met ervaringsdragers

aanwezig is. Verslavingskoepel Kempen wil dat mee vormgeven. De enige kost die een lokaal

bestuur heeft, is een onkostenvergoeding. Welke gemeente wil ook een lokale contactgroep
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opstarten? Mogen we eens langskomen om de mogelijkheden te bespreken?

» Contacteer ivo@verslavingskoepel.be of mineke,viaene@ziekenhuisgeel.be

4. Prestatieplaatsen: het parket/openbaar ministerie zoekt concrete prestatieplaatsen om mensen

een 'alternatieve straf uit te voeren. De diversiteit van mogelijkheden is belangrijk om de straf

ook zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de leefwereld van de persoon zelf.

» Stuur uw voorstellen door naar Stephanie.Chome@iust.ffiov.be.

Eric Nysmans geeft ook nog aan dat de Verslavingskoepel een prijs heeft ontvangen van de Koning

Boudewijnstichting voor mentale gezondheid in de eerste lijn.

Bijlage

Kempens verslavingsbeleid conferentie burgemeesters 23012021.pdf

Visienota drugbeleid Kempen.pdf

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de actiepunten verslavingsbeleid zoals besproken op de Conferentie

van Kempense Burgemeester op 23 januari 2021.

11. Netwerk

11. l. Wijkgezondheidscentra Kempen

Toelichting

Koen Rombouts geeft aan dat naar aanleiding van het plotse overlijden van Peter Bellens een nieuwe

afgevaardigde vanuit Welzijnszorg Kempen moet toegewezen worden. Deze afgevaardigde

participeert in de Algemene Vergadering en het bestuursorgaan van Wijkgezondheidscentra vzw.

Het voorstel is om de afvaardiging te laten opnemen door Bart Michiels/ schepen welzijn en voorzitter

BCSDvan Herentals.

Besluit

Art. l: De Raad verklaart zich akkoord met het voorstel om Bart Michiels af te vaardigen vanuit

Welzijnszorg Kempen in de Algemene vergadering en het bestuursorgaan van Wijkgezondheidscentra

Kempen vzw.

12.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 betreft betalingsbevelen met volgnummers 31-59 en bijlagen PZM 013/034.

Besluit

Art. l De Raad verklaart zich akkoord met voorgestelde werkwijze.
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13.Varia

13.1. Samenwerking lokale besturen en uitbetalingsinstanties

Toelichting

Eric Nysmans heeft tijdens de bestuurlijke commissie van VVSG van 3 februari Ji. een belangrijk

probleem aangekaart betreffende de bereikbaarheid van uitbetalingsinstanties sociale uitkeringen

(voornamelijk vakbonden/ Hulpkas en ziekenfondsen) en de stijging van toegekende voorschotten bij

OCMW's. Dit probleem werd onderschreven door VVSG en is ondertussen ook door de media

opgepikt.

Deze problematiek werd ook besproken tijdens het overleg van de diensthoofden sociale dienst op 4

februari 2021. De aanwezige diensthoofden bevestigden de schetste problematiek. Aan de

diensthoofden werd gevraagd om cijfers en ervaringen aan te leveren zodat de nota nog verder

aangevuld kan worden.

Het is aangewezen om de gesprekken met de regionale partners aan te gaan om de situatie te

verbeteren.

Bijlage

Samenwerking tussen OCMW - vraag WSG.pdf

Samenwerking OCMW - uJtdieping.pdf

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van het dossier samenwerking lokale besturen en uitbetalingslnstanties.

Art. 2: De Raad gaat akkoord met het voorstel om in gesprek te gaan met de betrokken

uitbetalingsinstanties in de Kempen.
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