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Notulen Raad van Bestuur dd. woensdag

31 maart 2021
Aanwezig:

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Marina Gys (Arendonk)/ Staf Willemsens (Beerse}, Anita Vandendungen (Dessel), Marc

Van Aperen (Hoogstraten)/ Saskia Luyten (Hulshout), Nele Geudens (Meerhout)/ Wim Caeyers (Mol),

Liesbet Dierckx (Oud-Turnhout), Bert Vangenechten (Rijkevorsel)/ Keliy Verheyen (Turnhout)/ Jef

Pelgrims (Vosselaar)

Directeur: Eric Nysmans

Verslaggever: Tinne Antonise

Verontschuldigd: Frans De Bont (Baarle-Hertog), Peggy Goormans (Grobbendonk)/ Lieven Janssens

(Vorselaar)

l. Notulen RvB woensdag 24 februari 2021

Toelichting

In bijlage zijn de notulen toegevoegd van de Raad van Bestuur van 24 februari 2021.

Bijlage

20210224 Notulen.docx

Besluit

Art. l: De Raad keurt de notulen van de Raad van Bestuur dd. 24 februari 2021 goed.

2. Kempense Welzijnsraad

Toelichting

Koen Rombouts geeft een korte duiding bij de Kempense Welzijnsraad. Deze zal de eerste keer

georganiseerd worden op zaterdag 15 mei 2021 voor de schepenen welzijn.

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.

Op de agenda staan o.m. volgende punten:

l. Precair wonen

2. Geestelijke gezondheidszorg

3. Borgstelling personen met een handicap in een VAPH-voorziening

De Raad wordt gevraagd of er nog bijkomende agendapunten zijn.
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Het voorstel is om een agendacommissie samen te stellen die de voorbereiding van de welzijnsraad op

zich zal nemen.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de oprichting van de Kempense Welzijnsraad en bijhorende

agendacommissie. Er zijn geen bijkomende agendapunten die de Raad wil toevoegen.

3. Projectwerking

3.1 HAIRE

Toelichting

Koen Rombouts bespreekt kort de vraag om het project te verlengen.

HA1RE staat voor 'Healthy Agelng 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 deelname aan het project wil Laakdal zicht krijgen op wat haar inwoners nodig hebben om goed

oud te kunnen worden in de gemeente. Dit gebeurt onder andere aan de hand van gesprekken in een

nieuwe gesprekstechniek tussen vrijwilligers en inwoners van de gemeente. Welzijnszorg Kempen is

partner in dit project om ervaringen en kennis op te doen rond sociale innovatie en participatie van de

60+'ers en (vrijwilligers)organisaties.

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 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.

Besluit

Art. l: De Raad gaat akkoord met het voorstel om het project met 6 maanden te verlengen.

3.2 Precair wonen

3.2.1 Versnelde toewijzing: geactualiseerdeverdeHng contingent per gemeente

Toelichting
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Eric Nysmans geeft een toelichting betreffende de geactualiseerde verdeling van het contingent per

gemeente voor de versnelde toewijzing.

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. Doordat dit principe per gemeente

werd toegepast, klopt de eindverdeling niet volledig per toeleider. Verhoudingsgewijs worden de

OCMW's als toeleider hierdoor bevoordeeld tegenover het CAW. Mocht deze verdeling in de

toekomst niet meer overeenstemmen met het huidige gebruik dan zal dit opgenomen worden in de

jaarlijkse evaluatie.

Het totale contingent is de voorbije periode slechts beperkt gebruikt. Het CAW gebruikte 13 % van

haar contingent/ de bijzondere jeugdzorg 45 %, het Netwerk GGZ 38 % en de OCMW's 61 %. Dit

instrument zal toegelicht worden op de Kempense Welzijnsraad en de werkgroep Noodopvang in

functie van doorstroom.

Gemeente
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Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de geactualiseerde verdeling.

3.2.2 Stand van zaken noodopvang Kempen + vraag naar consultancy

Toelichtins

Koen Rombouts geeft een korte samenvatting van het overleg van de werkgroep Noodopvang op 29

maart. De werkgroep Noodopvang heeft 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 gefinancieerd. Ais het project doorgaat zullen deze

kosten worden opgenomen in het project.

Eric Nysmans geeft mee dat er twee belangrijke aspecten zijn in de opvang van alleenstaanden;

Het is belangrijk om samen met CAW De Kempen een plan op te maken waarbij CAW zijn

expertise inzet om de meeste problematische daklozen te begeleiden en op te vangen en na

te gaan waar de andere doelgroepen opgevangen kunnen worden. Dit wordt inhoudelijk

verder voorbereid door een ambtelijke werkgroep.

Daarnaast zal het politieke luik worden toevertrouwd aan het dagelijks bestuur van

Welzijnszorg Kempen aangevuld met raadsleden BertVangenechten en KellyVerheyen.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de stand van zaken betreffende de werkgroep Noodopvang.
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Art. 2: De Raad verleent zijn goedkeuring aan de vraag om begeleiding te voorzien om te komen tot

een projectplan. De Raad gaat akkoord met het voorstel om hiervoor vzw Hefboom in te schakelen,

gelet op de expertise van de vzw in deze materie.

4. Personeel

4.1 Hospltalisatieverzekerinq

Toelichting

Diane Vanspringel geeft een korte toelichting betreffende de 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.

De Gemeenschappelijk Sociale Dienst biedt ons heden de mogelijkheid om in te tekenen op een

collectieve hospitalisatieverzekering.

Belangrijke elementen in het voorstel:

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 te wachten op de groepsaankoop van IOK.

Bijlage

informatie groepsaankoop GSD.pdf

Besluit

Art. l: De Raad gaat akkoord met het voorstel om nog l Jaar te wachten. Er kan dan worden

deelgenomen aan de groepsaankoop van IOK. Intussen zal de huidige hospitalisatieverzekering bij

Ethias aangehouden worden.

4.2 2e pensioenpijler

Toelichting
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Diane Vanspringel geeft een korte duiding bij de mogelijke omschakeling van de 2e pensioenpijier.

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.

Van D!B Ethias-Belfius werd per aangetekend schrijvende melding ontvangen dat met ingang van l

januari 2022 de omzettingscoëfficiënten wijzigen. In bijlage bij het groepsverzekeringsreglement

werden de specifieke voorwaarden en parameters voor de omzetting van het opgebouwde kapitaal

naar een lijfrente opgenomen.

De nieuwe parameters zijn :

» De officiële sterftetafels maar met een leeftijdscorrectie van - 8 jaar

• De technische rentevoet zal 0.01% bedragen.

Bijlage

InfQrmatjepmzettinsscoëfficiënten 2° Densioenoiiier.pdf

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de mogelijke wijziging van de tweede pensioenpijler.

Art. 2: De Raad van Bestuur neemt akte van de wijzigingen in de groepsverzekering en voegt de

nieuwe gegevens toe aan het groepsverzekeringsreglement (conform art. 6).

5. RolMobiel: werkgroep doelgroepenvervoer
Toelichting

Diane Vanspringel bespreekt kort de nota van de werk doelgroepenvervoer die werd op vraag van de

vervoersregio.

Deze werkgroep boog zich over de vraag;

'Wat is er nodig om in de Kempen een volwaardig vervoersaanbod te garanderen voor mensen met

een (ernstige) mobiliteitsbeperking?'

Het klantperspectiefwerd als uitgangspunt genomen bij het bestuderen van deze vraag. In de huidige

Vlaamse plannen lijkt dit momenteel over het hoofd gezien te worden.

Bijgevoegde nota was het resultaat van de werkgroep. Hierin staan een aantal cijfergegevens m.b.t.

het doelgroepenvervoer en de doelgroep. De noden van de doelgroep zijn in kaart gebracht en

adviezen zijn geformuleerd op basis van de noden van de klanten.

De nota werd goedgekeurd door de vervoerregioraad op maandag 22 maart Jl. Er werd intussen door

burgemeester Frank Wilrycx reeds contact opgenomen met het kabinet mobiliteit om ook daar onze

bezorgdheden, verwoord in de nota, over te maken en toe te lichten.
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Biilage

nota werkgroep doelgroepenvervoer.pdf

Besluit

Art. l: De Raad onderschrijft de bezorgdheden zoals verwoord in de nota en zat deze namens

Welzijnszorg Kempen overmaken aan de bevoegde minister.

6. Thuiszorg Kempen

6.1 Voorlopiqe verqunninQ CADO Turnhout

Toelichting

Gil Peeters/ zorgmanager/ geeft ter zitting een korte toelichting betreffende de stand van zaken van de

CADO in 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.

Een concrete locatie wordt nog verder onderzocht/ maar Orion heeft reeds een voorlopige locatie ter

beschikking gesteld.

Besluit

Art. l: De Raad neet akte van de stand van het dossier met betrekking tot de voorlopige vergunning

van een CADO te Turnhout.

Art. 2: De Raad geeft het mandaat aan Gil Peeters, zorgmanager Thuiszorg Kempen/ de opdracht om

de vergunningsaanvraag in te dienen voor een Dagverzorgingscentrum conform artikel 51 van bijlage

IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 voor 10 gebruikers.

6.2 Voorlopiqe vemunnmci antennepunt CADO Lilie

ToellchtinR

Gil Peeters, zorgmanager, geeft ter zitting een korte toelichting betreffende de stand van zaken van de

CADOinLille.

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

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.
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Het is mogelijk om 2 antennepunten van een CADO uit te baten onder l globale vergunning, maar er

moet voor elk antennepunt een vergunning zijn.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de stand van het dossier met betrekking tot de voorlopige vergunning

vaneen CADOte Lille.

Art. 2: De Raad geeft het mandaat aan Gil Peeters, zorgmanager Thuiszorg Kempen, de opdracht om

de vergunningsaanvraag in te dienen voor een Dagverzorgingscentrum conform artikel 51 van bijlage

IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 voor 10 gebruikers? Wanneer de

regelgeving dit niet toelaat zal hier op een latere Raad van Beheer verder over gecommuniceerd

worden.

6.3 Stopzettina werkina Care /7~- Oplossing voor IT-platform qezinszorQ

Toelichting

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, zij het dat Vlotter nog niet effectief

ingestapt was/ maar wel gegund heeft. Gezamenlijk bekijken we nu onze optie om zo maximaal

mogelijk dezelfde mogelijkheden op IT-vlak te behouden.

Vlotter plant een ingebrekestelling tegen l april, de datum dat de implementatie bij hun zou starten.

Voor ons is dit op dit ogenblik niet aan de orde omdat het contract nog volledig wordt uitgevoerd.

Inhoudelijke toelichting

Op dit moment wordt het programma door Ferm ter beschikking gesteld. Het wordt door Thuiszorg

Kempen ervaren als een goed programma. Er zijn niet veel aanbieders van dergelijke software op de

markt. Cipal heeft aangegeven niet veel ambitie te hebben om dit programma over te nemen.

Het voorstel wordt gedaan om een schrijven te richten aan Ferm en Cipal. Het dagelijks bestuur kan

dit verder voorbereiden.

Besluit

Art. l: De Raad gaat akkoord met de voorgesteld werkwijze om een schrijven te richten aan Ferm en

Cipal. De Raad geeft het mandaat aan het dagelijks bestuur om dit verder voor te bereiden.

7. Conferentie Kempense Burgemeesters

Toelichting

Eric Nysmans overloopt kort de belangrijkste agendapunten besproken op de Conferentie van

Kempense Burgemeesters dcf. 6 maart 2021.
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De regiovorming is afgeklopt. Nijlen en Heist-op-den-Berg hebben tot 2031 tijd gekregen om een

definitieve beslissing te nemen.

Er zijn nog onduidelijkheden tot welke zone Lille en Kasterlee. willen behoren. De andere zones zijn

afgebakend.

Daarnaast werd de woonactor besproken. Er werd voorgesteld om te starten met een

procesbegeleiding omdat er verschillende scenario's mogelijk zijn. Tegen eind oktober 2021 moeten

de lokale besturen hun keuze maken.

BijlaRe

5.1 l 20200926 standpunt CKB.PDF

5.1 la Regiovorming-voorbereiding werkgroep 2 conferentie.pdf

5.1 lb Regiovorming-voorbereiding werkgroep conferentie.pdf

5.1 Ic Regio indeling 2020.pdf

5.1 ld Def standpunt regiovorming vvsg.pdf

5,1 Ie Bestuurlijke reorganisatie sociaal woonbeleid herwe....pdf

5.1 2 20201205 verslag debat reRiovorminR Kempen.pdf

5.1 3 20210106 advies CBERX regiovorminR ontwerp.pdf

5.1 4 Wonen - na inbreng 6 november.pdf

5.1 5a 2021 jan feb Verslagen Werkgroepen.pdf

5.1 5b 20210212 Opvolgversaderine verslag.pdf

5.1 6a 20201113 een reeionaal (eezondheids)zorR- en welzijnsbeleid - vis....pdf

5.1 6b 20201204 Verslag Werkgroep Regionaal Sociaal Beleid.pdf

5.1 Regiovorming - CKB 6 maart 2021.pdf

5.2 WM stroomschema.pdf

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de regiovorming en de woonactor zoals besproken op de Conferentie

van Kempense Burgemeester op 6 maart 2021.

8. Netwerk

8.1 GGZ

8.1.1 Zorgaanbod Netwerk GGZ Kempen

Toelichting

Eric Nysmans geeft een toelichting betreffende het zorgaanbod Netwerk GGZ Kempen.

Tijdens de stuurgroep van l 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. Het

Netwerk tegt volgende drie vragen voor aan de Raad van Bestuur:
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l. Steunt uw organisatie de vraag naar gelijke middelen voor de realisatie van het zorgcircuit

volwassenen?

2. Geeft uw organisatie een mandaat aan Netwerk GGZ Kempen om deze vraag voor te leggen aan

de Federale en Vlaamse overheid?

3. Kan uw organisatie de vraag naar gelijke middelen faciliteren via de inzet van eigen

netwerk/contacten ? Wat kan uw organisatie hierin concreet betekenen?

Naast dit het gezamenlijke initiatief kunnen de netwerkpartners ook individueel deze problematiek

aankaarten bij de bevoegde instanties met daarbij bijzondere aandacht voor organisatiespedfieke 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. Het is dus niet

de bedoeling om de nota en/of de vraagstelling aan te vullen met bijkomende knelpunten of vragen

vanuit het perspectief van een bepaalde functie, doelgroep of organisatie.

Verdere planning:

tussen 11/3 en 5/4 bespreking nota en vraagstelling in de partnerorganisaties door

vertegenwoordigers netwerkpartners

6/4 synthese antwoorden netwerkpartners door netwerkcoördinator

15/4 conclusies besprekingen en afspraken mbt verdere aanpak door stuurgroep

10/5 verbreden regionale steun via Taskforce Streekplatform Kempen

Inhoudelijke toelichting

Wim Caeyers, raadslid en voorzitter CCG Kempen/ geeft duiding bij het belang van de vraag die

voorligt. De huidige middelen zijn ontoereikend. Er is een historische achterstand betreffende de

verdeling van de middelen. In het Vlaams regeerakkoord werd aangegeven dat het historisch tekort

weggewerkt zou worden. Het is echter belangrijk om te streven naar structurele en duurzame

middelen en niet alleen projectmiddelen. De wachtlijsten voor bepaalde doelgroepen zijn immens

lang in deze regio.

Bovendien zetten de lokale besturen via tal van acties ook in op het mentaal welzijn van hun burgers.

Deze initiatieven moeten ook kenbaar gemaakt worden bij de bevoegde ministers.

Kelly Verheyen, raadslid, geeft aan dat deze actie ook vanuit de ziekenhuizen in Turnhout ondersteund

wordt.

Bijlage

Presentatie: Toelichting Nota Zorgaanbod Netwerk GGZ Kempen 080321.pptx

Zorgaanbod Netwerk GGZ Kempen 08032Ldocx

Besluit

10
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Art. l: De Raad ondersteunt de vraag naar gelijke middelen voor de realisatie van het zorgcircuit

volwassenen ondersteunen.

Art. 2: De Raad verleent het mandaat aan Netwerk GGZ Kempen om deze vraag voor te leggen aan de

Federale en Vlaamse overheid.

Art. 3: De Raad zal de vraag naar gelijke middelen faciliterenvia inzet van eigen netwerk/contacten.

8.1.2 Netwerkoyereen komst

Eric Nysmans overloopt kort de nieuwe netwerkovereenkomst betreffende de deelname aan het

'Project 107 Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgdrcuits en

zorgnetwerken'.

Bijlage

20210312 - Netwerkovereenkomst GGZ getekend - doorsturen.pdf

Bijlage l Projectplan Dossierl07.Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen.pdf

Bijlage 2 Engagementen ter realisatie van specifieke netwerkinitiatieven personele

middelen 23112Q.pdf

Bijlage 3 Engagementen ter realisatie van specifieke

netwerkinitiatieven samenwerkjngsafspraken 231120.pdf

Besluit

Art. l: De Raad verklaart zich akkoord met de geüpdate netwerkovereenkomst betreffende de

deelname aan het Project 107 Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisaties van

zorgcircuits en zorgnetwerken'.

8.2 Ontbindinq WiikQezondheidscentrum Turnhout vzw

Koen Rombouts geeft korte duiding bij de ontbinding van het 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).

Besluit

Art. l: De Raad neemt hiervan akte.

8.3 Gebruiksovereenkomst tussen Welziinszorg Kempen en het Facilitair Bedrijf

Vlaanderen i.v.m. de huisvestinq van het FamHiyJustice Centre

Eric geeft een korte toelichting bij de ontwerp-gebruiksovereenkomst die afgesloten wordt met het

Facilitair Bedrijf Vlaanderen. Vanaf l april e.k. zal het Familiy Justice Centre (FJC) een lokaal in onze

kantoren in gebruik nemen.

In de gebruiksovereenkomst wordt onder meer geregeld dat de kosten m.b.t. de huur en de facilitaire

kosten worden doorgerekend aan de gebruiker.
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Diane Vanspringel geeft aan dat er nog een wijziging is op genomen in het ontwerp. Vlaanderen zal 2x

per Jaar de kosten betalen en doet dit op voorhand.

Inhoudeliike toelichting

Saskia Luyten, raadslid, vraagt of er vanuit de omliggende lokale besturen ook beroep kan gedaan

worden op het FJC.

Eric Nysmans geeft aan dat er momenteel een nieuw team wordt samengesteld. De werking zal op

een later moment door het nieuwe team worden toegelicht.

Er zijn reeds afspraken gemaakt met de verschillende politiezones om de gesprekken dichtbij de

betrokken personen te kunnen voeren.

Een korte overzicht:

Politiezone Zuiderkempen: veiligheidsgebouw in Westerlo

Politiezone Noorderkempen: JAC / CAW in Hoogstraten

Politiezone regio Turnhout: welzijnscampus in Turnhout

Politiezone Balen-Dessel-Mol: zorgcampus in Mol

Politiezone Neteland: CAW in Herentals

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout: CAW in Geel

Alleen voor de politiezone Kempen Noord-Oost (Arendonk, Kavels en Retie) is geen locatie gevonden,

maar dit wordt opgevolgd door het parket.

Bijlage

Gebruiksovereenkomst FamilyJustice Centre, docx

Besluit

Art. l: De Raad verleent zijn goedkeuring verlenen aan de ontwerpovereenkomst en verleent een

mandaat aan de voorzitter en directeur de overeenkomst te ondertekenen.

9. Betalingsbevelen

De betalingsbevelen zijn raadpleegbaar via onderstaande linken.

Bijlage
betaalbestanden 035-055.pdf

overzicht betalingen.pdf

Besluit

Art. l: De Raad keurt de betalingsbevelen nr. 035 tot en met 050 goed.

10. Varia

10.1 Huisvestino Indische verpleeqsters in opleidingj-iiyset

Kelly Verheyen, raadslid/ legt de volgende situatie voor aan de Raad en vraagt of de Raad

mogelijkheden van huisvesting ziet.
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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/ 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.

Inhoudelijke discussie

De Raad ziet niet onmiddellijk mogelijkheden. Volgende bezorgdheden worden geuit:

Krapte van de huurmarkt in Turnhout en andere grotere steden is al een uitdaging op zich,

zonder deze grote groep met een beperkt inkomen.

Studentenkoten en hotels zijn geen mogelijkheid omdat er geen permanente bewoning

toegelaten is.

Mogelijkheden bekijken van leegstand bij sociale huisvestingsmaatschappijen => ook dit is

geen evidentie omdat het over langere trajecten gaat.

De studenten moeten ook met het openbaar vervoer in Turnhout geraken om de lessen te

kunnen volgen.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de vraag en ziet op dit moment geen mogelijkheden om opvang te

voorzien voor deze grote groep studenten.

10.2 Oproep LOI

TpelichtinR

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.

Besluit

Art. l: De Raad gaat akkoord met voorgestelde werkwijze.

10.3 Oproep projecten mentaal welzijn bij kinderen en jongeren

Toelichting

Naar aanleiding van de bespreking van agendapunt 8.1 GG2 wordt de nieuwe projectoproep van

minister Somers besproken. Er wordt een projectoproep gelanceerd gericht op het bevorderen van
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mentaal welzijn bij kinderen en jongeren. Er zijn 4 indieningsmomenten voorzien. Er wordt 3 miljoen

euro voorzien, waarbij een cofinanciering van 50% wordt gevraagd. Vanuit het CGG wordt een

voorstel geformuleerd en er zullen 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.

Er zijn reeds verschillende lokale besturen waar de mogelijkheden onderzocht worden om een project

in te dienen.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de projectoproep van minister Somers betreffende het mentaal

welzijn van kinderen en Jongeren.

10.4 Mogelijkheid om fiscaal attest op te maken voor private initiatieven die

kampen voor kinderen en jongeren organiseren

ToelichtinR

Liesbet Dierckx, raadslid, legt de bestuurders volgende situatie voor; hebben de andere bestuurders

reeds ervaring gehad met private initiatieven die een kamp organiseren voor kinderen en jongeren

waarbij de vraag gesteld wordt aan het lokaal bestuur of er een vakantieattest voor fiscale

vermindering kan worden afgeleverd. Het lokaal bestuur kan zelf bepalen of ze dergelijk attest

aflevert. Liesbet vraagt of hier reeds reglementen zijn opgemaakt bij de andere besturen.

Dit zal verder onderzocht worden.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de vraag en beslist om dit verder te onderzoeken.

Datum:

Eric Nysmans Koen Rombouts

Directeur Voorzitter
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