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Volg 

nummer 
Agendapunt en korte omschrijving Stemming 

1 Notulen Raad van Bestuur van 24 februari 

 

Bijlage 

20210224 Notulen.docx  

Goedgekeurd 

2 Kempense Welzijnsraad  

Op 15 mei 2021 zal een eerste Kempense Welzijnsraad 

georganiseerd worden. Doelstelling is om de schepenen welzijn 

te informeren en met hen strategisch te overleggen over een 

aantal relevante beleidsdoelstellingen i.k.v. welzijn, zorg en 

armoedebestrijding die de lokale besturen en de regio 

aanbelangen. 

Het voorstel wordt gedaan om een agendacommissie op te 

richten om het overleg voor te bereiden.   

Goedgekeurd 

3 

 

 

Projectwerking 

− HAIRE  

HAIRE staat voor ‘Healthy Ageing through Innovation in Rural 

Europe’. Het is het Europees project waar Welzijnszorg Kempen 

samen met Laakdal aan deelneemt sinds januari 2020 met als 

doel om door sociale innovatie en participatie het welzijn van 

de verouderende bevolking op het platteland te bevorderen.  

Met de gevolgen en maatregelen van COVID-19 hebben alle 

partners in het project de beoogde doelstellingen en timing 

moeten bijstellen. Het subsidieprogramma Interreg wil aan 

 

Goedgekeurd 
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deze uitzonderlijke omstandigheden tegemoet komen door 

enerzijds de verschillende partners in het project de kans te 

geven om de projectperiode met 6 maanden te verlengen en 

anderzijds de partners de mogelijkheid te bieden om hun 

doelstellingen en budgetten binnen het gegeven kader aan te 

passen. Dit gebeurt in een major modification die momenteel 

wordt voorbereid.  

Het lijkt aangewezen gebruik maken van deze mogelijkheid 

binnen de krijtlijnen van Interreg en het partnerschap en 

binnen de voorziene budgetten. Het project kan hiermee 

verlengd worden tot eind 2022. Er wordt voorgesteld om de 

laatste ‘project management’ vergadering waar de 

eindresultaten voorgesteld worden te organiseren in Laakdal. 

 

− Precair wonen 

Versnelde toewijzing: geactualiseerde verdeling contingent 
per gemeente  
Het protocolakkoord Versnelde Toewijzing, dat betrekking heeft 

op de periode 2021-2025, werd eerder voorgesteld op de RvB 

dd. 16/12/2020 en goedgekeurd op RvB van 20/1/2021. 

De verdeling van het contingent per gemeente werd nadien 

geactualiseerd op basis van de bevolkingscijfers van 2021, 

waardoor Kasterlee recht heeft op 10 i.p.v. 9 versnelde 

toewijzingen. 

Ook de verdeling over de verschillende toeleiders werd verfijnd. 

Deze gebeurde op basis van de afgesproken verdeling volgens 

het 20%- 20%- 20%- 40%-principe. 

Het is belangrijk om dit instrument meer in te zetten. De 

versnelde toewijzing zal worden toegelicht op de Kempense 

Welzijnsraad en in de werkgroep Noodopvang in functie van 

doorstroom. 

 

Stand van zaken noodopvang Kempen + vraag naar 

consultancy 

De werkgroep Noodopvang heeft tijdens een overleg op 29 

maart 2021 een tijdspad opgemaakt waarbij het doel werd 

gesteld om tegen eind juni een rudimentair kader klaar te 

hebben.  

Het voorstel is om vzw Hefboom in te schakelen om dit proces 

te begeleiden.  

De kosten worden door Welzijnszorg Kempen geprefinancierd. 
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Als het project doorgaat zullen deze kosten worden opgenomen 

in het project.  

 

4 Personeel 

− Hospitalisatieverzekering  

Welzijnszorg Kempen heeft een collectieve polis die 

rechtstreeks met Ethias werd afgesloten. 

Ethias wijzigde met ingang van 1/1/2021 de 

aansluitingstarieven. 

Gelet op het feit dat we op dat ogenblik niet konden 

deelnemen aan een procedure van groepsaankoop werd beslist 

om voorlopig bij de huidige polis (van Ethias) te blijven.   

Wanneer de GSD-V of de aankoopcentrale van IOK opnieuw zou 

aanbesteden, kan de opportuniteit bekeken om hieraan deel te 

nemen. 

Er is keuze tussen 2 formules: de basisformule en de 

uitgebreide formule. 

Bij de uitgebreide formule is er een franchise van 250 euro 

voorzien. 

De prijs zal het gunningscriterium zijn. 

Om hieraan deel te kunnen nemen dienden besturen voor 

31/03/2021 hun deelname te bevestigen. Heden heeft WZK een 

uitgebreide formule die wordt aangeboden. De stijging in de 

franchise (nu 125 euro) is wel erg groot. 

IOK organiseert ook groepsaankopen. De huidige opdracht voor 

hospitalisatieverzekering wordt opnieuw aanbesteed in 2022 

om in te gaan op 1/1/2023. Een belangrijk verschil met de GSD 

is de lagere franchise (75 euro).  

 

Het voorstel is om 1 jaar te wachten en de groepsaankoop van 

IOK af te wachten.  

 

− 2e pensioenpijler  

In het verleden (bij de opstart van het systeem) werd 2° 

pensioenpijler aanbesteed door VVSG en de RSZ-PPO. Aan DIB 

Belfius-Ethias werd de opdracht toegewezen. 

Dit jaar wordt dit opnieuw bekeken en geëvalueerd. Wat op 

tafel ligt is de mogelijk omschakeling van het huidige systeem 

naar een pensioenfonds. Er zijn 2 pensioenfondsen: Vlaanderen 

en OFP Provant.  

De materie wordt verder opgevolgd door VVSG. 

 

 

 

Raad gaat akkoord 

met voorgestelde 

werkwijze 
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de wijzigingen.  
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Van DIB Ethias-Belfius werd per aangetekend schrijvende 

melding ontvangen dat met ingang van 1 januari 2022 de 

omzettingscoëfficiënten wijzigen. 

De nieuwe parameters zijn :  

• De officiële sterftetafels maar met een leeftijdscorrectie 

van - 8 jaar 

• De technische rentevoet zal 0.01% bedragen. 

Deze wijzigingen dienen worden toegevoegd aan het 

groepsverzekeringsreglement.  

5 RolMobiel: werkgroep doelgroepenvervoer  

Op vraag van de vervoerregio een werkgroep opgericht, 

getrokken vanuit Welzijnszorg Kempen. Het klantperspectief 

werd als uitgangspunt genomen bij het bestuderen van de 

vraag: ‘Wat is er nodig om in de Kempen een volwaardig 

vervoersaanbod te garanderen voor mensen met een (ernstige) 

mobiliteitsbeperking?’ 

In de huidige Vlaamse plannen lijkt dit momenteel over het 

hoofd gezien te worden.  

Bijgevoegde nota was het resultaat van de werkgroep.  

 

Bijlage  

nota werkgroep doelgroepenvervoer.pdf 

Raad onderschrijft de 

bezorgheden 

verwoord in de nota 

en zal deze namens 

Welzijnszorg Kempen 

overmaken aan de 

bevoegde minister. 

6 Thuiszorg Kempen  

− Voorlopige vergunning CADO Turnhout  

Binnen het lokale bestuur Turnhout leefde reeds langer de 

wens om een CADO uit te bouwen in de schoot van Orion als 

aanvulling op de reeds bestaande dienstverlening. De realisatie 

was echter geblokkeerd omdat de voorlopige vergunning vast 

zat bij een andere aanbieder. Vanuit Thuiszorg Kempen werden 

contacten gelegd om deze voorlopige vergunning over te 

nemen en in samenwerking met het lokale bestuur te gaan 

realiseren.  

Om dit technisch af te werken is er een besluit van de Raad van 

Bestuur nodig om een voorlopige vergunning aan te vragen.  

 
− Voorlopige vergunning antennepunt CADO Lille  

De CADO in Lille is gevestigd in de oude pastorij in Gierle, Lille. 

De volledige bezetting van 10 personen wordt niet gehaald. Er 

is een gemiddelde bezetting van 6 – 7 personen. Er is nog 

uitbreiding mogelijk binnen de bestaande vergunning. Het 

voorstel is om de uitbreiding te voorzien in een antennepunt op 

 

Raad neemt akte van 

de stand van zaken. 

De Raad geeft het 

mandaat aan Gil 

Peeters de 

vergunningsaanvraag 

in te dienen.  

 

 

 

 

 

Raad neemt akte van 

de stand van zaken. 

De Raad geeft het 

mandaat aan Gil 

Peeters de 

vergunningsaanvraag 

https://ftp.iok.be/download/b8c82acf-0060-474c-972d-59a8781e338d


 

5 

 

een andere plaats in Lille, namelijk in samenwerking met het 

woonzorgcentrum Lindelo.  

Een antennepunt bij de zorgsite van woonzorgcentrum Lindelo 

te Lille biedt een grote meerwaarde voor zowel de CADO als 

voor WZC Lindelo. 

In het antennepunt van de CADO in WZC Lindelo zou de focus 

liggen op personen met dementie.  

Het is mogelijk om 2 antennepunten van een CADO uit te baten 

onder 1 globale vergunning, maar er moet voor elk 

antennepunt een vergunning zijn.  

 

− Stopzetting werking Care IT – Oplossing voor IT-

platform gezinszorg  

De leverancier van het IT-platform (Care IT) geeft aan om na de 

huidige gunningsperiode niet langer het product op de markt 

aan te bieden. Dit is een ernstige belemmering op het traject 

dat we uitgezet hebben.  

  

Welzijnsregio Noord-Limburg en Vlotter zijn in dezelfde situatie. 

Gezamenlijk bekijken we nu onze optie om zo maximaal 

mogelijk dezelfde mogelijkheden op IT-vlak te behouden.  

Het voorstel wordt gedaan om een schrijven te richten naar 

Ferm en Cipal. Het dagelijks bestuur zal dit verder 

voorbereiden.  

in te dienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad gaat akkoord 

met voorgestelde 

werkwijze 

 

7 Conferentie Kempense Burgemeesters  

De Conferentie van Kempense Burgemeesters kwam samen op 

6 maart 2021. Er was een agendapunt dat uitvoerig werd 

toegelicht, namelijk de regiovorming in de Kempen. 

 

Raad neemt akte 

 

8 Netwerk  

− Geestelijke gezondheidszorg  

Zorgaanbod netwerk GGZ Kempen 
Tijdens de stuurgroep van 1 maart werd besloten om vanuit 

Netwerk GGZ Kempen gezamenlijk initiatief te nemen om met 

de Federale en Vlaamse overheid in dialoog te gaan over het 

wegwerken van de historische achterstand in het aanbod en de 

financiering van de geestelijke gezondheidszorg in de regio. 

De eindversie van de nota ‘Zorgaanbod Netwerk GGZ Kempen’ 

wordt voorgelegd aan de Raad.  

Naast dit het gezamenlijke initiatief kunnen de netwerkpartners 

ook individueel deze problematiek aankaarten bij de bevoegde 

instanties met daarbij bijzondere aandacht voor 

 

 

De Raad ondersteunt 

de vraag naar gelijke 

middelen  voor de 

realisatie van het 

zorgcircuit 

volwassenen.              

De Raad verleent het 

mandaat aan het 

Netwerk GGZ Kempen 

om deze vraag voor te 

leggen aan de 
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organisatiespecifieke of doelgroepspecifieke knelpunten. Met 

het gezamenlijke initiatief vanuit Netwerk GGZ Kempen willen 

we vanuit het netwerkperspectief de vraagstelling richten op de 

globale middelen die noodzakelijk zijn in de realisatie van het 

zorgcircuit volwassenen in de visie van de hervorming Psy 107. 

 
 
 
 
Netwerkovereenkomst  
De geüpdate netwerkovereenkomst betreffende de deelname 

aan het ‘Project 107 Naar een betere geestelijke 

gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en 

zorgnetwerken’ wordt kort overlopen.  

 

− Ontbinding Wijkgezondheidscentrum Turnhout vzw 

Op 18 maart werd de laatste vergadering gehouden van het 

Wijkgezondheidscentrum Turnhout vzw, waar de ontbinding en 

vereffening van de vzw werd goedgekeurd. De middelen zijn 

overgeheveld naar Wijkgezondheidscentra Kempen vzw (WGC 

Kempen).  

 
− Gebruiksovereenkomst tussen Welzijnszorg Kempen en 

het Facilitair Bedrijf Vlaanderen i.v.m. de huisvesting 

van het Family Justice Centre  

Vanaf 1 april e.k. zal het Familiy Justice Centre een lokaal in 

onze kantoren in gebruik nemen. Aan de leden wordt op 

voorhand de ontwerp-gebruiksovereenkomst bezorgd. 

In de gebruiksovereenkomst wordt onder meer geregeld dat de 

kosten m.b.t. de huur en de facilitaire kosten worden 

doorgerekend aan de gebruiker. 

Het voorstel is om de voorzitter en directeur het mandaat te 

verlenen om de overeenkomst te ondertekenen.   

Federale en Vlaamse 

overheid.                             

De Raad faciliteert de 

vraag naar gelijke 

middelen vanuit het 

eigen netwerk / 

contacten.  

 

 

Goedgekeurd 

 

 

 

 

 

Raad neemt akte 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd 

12 Betalingsbevelen 

Het betreft betalingsbevelen met volgnummers 60 – 86  en 

bijlagen PZM 035/ 055.  

Goedgekeurd 

13 Varia 

− Huisvesting Indische verpleegsters in opleiding Hivset 

HIVSET is gestart met een programma om Indische studenten 

naar hier te halen en dan een opleiding verpleegkunde te 

geven. Op dit moment verblijven er een 25 studenten in Malle 

en 75 in Turnhout. HIVSET huisvest de studenten in een hotel, 

 

Raad neemt akte 
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waar ze 3 jaar wonen; wat niet legaal is.  

Voor huisvesting hebben deze Indische studenten slechts een 

budget van 300€, wat lager is dan de kost van de meeste koten 

in Turnhout.  

Wellicht zal dit zeker de eerste 5 jaar herhaald worden.  

Gelet op het tekort aan verpleegkundigen in onze regio is dit 

een moeilijk issue.  

De vraag wordt voorgelegd of de Raad voorstellen heeft om 

deze grote groep op te vangen.  

 
− Oproep LOI 

Naar aanleiding van de bespreking van agendapunt 2.2 precair 
wonen, wordt nog ingegaan op de oproep van staatssecretaris 
voor asiel en migratie Sammy Mahdi, betreffende het verhogen 
van het aantal plaatsen in het lokaal opvanginitiatief.  
De vraag wordt voorgelegd aan de raadsleden om hier niet op 
in te gaan omdat de regio de toestroom van de asielcrisis van 
enkele jaren geleden nog steeds verwerkt en de 
maatschappelijke impact heel groot is.  
Het voorstel wordt gedaan om de bevoegde staatssecretaris uit 
te nodigen om verder in gesprek te gaan.  

 
− Oproep projecten mentaal welzijn bij kinderen en 

jongeren 

Er wordt een nieuwe projectoproep gelanceerd waar er 4 

indieningsmomenten zijn. Er wordt 3 miljoen euro voorzien, 

waarbij een cofinanciering van 50% wordt gevraagd. Vanuit het 

CGG wordt een voorstel geformuleerd en er zullen er samen 

met Welzijnszorg Kempen 2 infosessies via zoom georganiseerd 

worden tijdens de paasvakantie. Er wordt vanuit het CGG ook 

ondersteuning aangeboden aan lokale besturen die een project 

willen indienen. Er wordt een warme oproep gelanceerd om 

gebruik te maken van deze projectoproep. 

 
− Mogelijkheid om fiscaal attest op te maken voor private 

initiatieven die kampen voor kinderen en jongeren 

organiseren 

De vraag wordt voorgelegd of andere bestuurders reeds 
ervaring hebben met private initiatieven die een kamp 
organiseren voor kinderen en jongeren. Het lokaal bestuur kan 
zelf bepalen of ze hiervoor een attest voor opmaakt zodat het 
kamp fiscaal aftrekbaar is voor de gebruikers.  
Dit zal verder onderzocht worden.   
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Datum: 

 

 

 

E. Nysmans        K. Rombouts 

Directeur        Voorzitter  

 
 

 

 
 

 


