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Volg 

nummer 
Agendapunt en korte omschrijving Stemming 

1 Notulen Raad van Bestuur van 31 maart 2021 

 

Bijlage 

20210331 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 Financiën 

− Ontwerp jaarrekening 

Lin Verbrugghe, public controler geeft een toelichting bij de 

jaarrekening. De presentatie is als bijlage toegevoegd.  

Eric Nysmans stelt voor om de beleidsevaluatie diepgaander te 

bespreken op de Algemene Vergadering. De prioritaire 

beleidsdoelstellingen worden regelmatig geagendeerd en 

besproken op de Raad van Bestuur. Bovendien zijn een aantal 

 

 

De Raad legt het 

ontwerp van 

jaarrekening ter 

goedkeuring voor aan 

de Algemene 

Vergadering 
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gegevens ook vervat in de kerncijfers die 3-maandelijks 

toegelicht worden. De raadsleden gaan hiermee akkoord.  

 

Lin besluit de toelichting met volgende vaststellingen: 

- Welzijnszorg Kempen voldoet aan de voorwaarden van 

het financieel evenwicht 

- Het budgettair resultaat is positief, en positiever dan 

voorzien in het meerjarenplan, maar het economisch 

resultaat is negatief, met een groter verlies dan het 

voorbije jaar. 

- Deze negatieve trend is de laatste 5 jaar een constante 

en vraagt de nodige aandacht.  

-  

Mevr. Ann Bekkers, bedrijfsrevisor overloopt het verloop en de 

vaststellingen van de controle van de jaarrekening.  

 

Bijlagen 

20210512 Jaarrekening.pdf  
Doelstellingenboom 2020-2025 realisaties 2020 definitief.xlsx 
Jaarrekening 2020 Rvb definitief.pdf (presentatie) 
Verslag bedrijfsrevisor 2020.pdf 
 

− Kerncijfers 1e kwartaal  

Ter zitting worden enkele kerncijfers gepresenteerd. 

 
Bijlage 
20210512 Kerncijfers 1e kwartaal.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad neemt akte 

4 Ontwerp jaarverslag 

Ontwerp JV WZK 2020 Definitief.pdf 

Goedgekeurd 

 

5 Huishoudelijke reglement 

Koen Rombouts geeft kort weer hoe het huishoudelijk reglement 

tot stand is gekomen. Het huishoudelijk reglement legt 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast van de 

verschillende bestuursorganen. Tijdens de vorige Raad van 

Bestuur werd het ontwerp huishoudelijk reglement voorgelegd. 

Er werd nog advies gevraagd bij Agentschap Binnenlands Bestuur 

en VVSG.  

Er staat nog een fout in de inleiding betreffende de 

beslissingsbevoegdheid over het huishoudelijk reglement. In 

bijlage is het juiste huishoudelijk reglement opgenomen.  

 

Goedgekeurd 

https://ftp.iok.be/download/c46a689f-5f4a-4f28-937c-c66a85180f2b
https://ftp.iok.be/download/808193f0-4194-4885-a3af-170d5646bfc1
https://ftp.iok.be/download/55545a8a-dca4-44ef-aae5-5e875c85e791
https://ftp.iok.be/download/3fa5caae-7fda-49c3-80b0-60cc0b040b7f
https://ftp.iok.be/download/aa21a39f-d12e-434e-82bb-d10d78acbd5b
https://ftp.iok.be/download/44ba1f96-9779-4d00-b706-63f3dd61d734
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Bijlage 

Huishoudelijk reglement dd 20210512.pdf 

6 

 

 

Projectwerking 

− Precair wonen 

Stand van zaken noodopvang Kempen + vraag naar consultancy 

Eric Nysmans geeft kort de stand van zaken betreffende de 
ondersteuning voor de ontwikkeling van het financieel plan van 
de noodopvang Kempen. Er werden 2 offertes ontvangen, 
namelijk van Hefboom en Tryggr & Flemming.  
Hefboom heeft ervaring in de oprichting van dergelijke 

structuren. De voorkeur gaat uit om Hefboom deze opdracht te 

gunnen. Het voorstel is om deze opdracht pas effectief te gunnen 

eens de locatie duidelijk is omdat dit een grote bepalende factor 

in het financieel plan is.  

Er zijn op dit moment al enkele locaties bezocht. Er is tevens al 
een gesprek geweest met het schepencollege van Kasterlee om 
na te gaan wat de mogelijkheden zijn.  
 
Noodopvangplan Kempen 
Sanne Verheyen geeft een korte toelichting betreffende het 

noodopvangplan Kempen.  

Het NOP werd de afgelopen periode geëvalueerd. Hieruit kwam 

voort dat de meerwaarde van het NOP door alle betrokkenen 

wordt bevestigd en dat er op dit moment geen fundamentele 

bijsturingen aan het NOP nodig zijn. 

Er werd wel aangegeven om het NOP beter kenbaar te maken bij 

externe partners zoals politie, brandweer, spoeddiensten en de 

geestelijke gezondheidszorg.  

Daarnaast werd expliciet gepeild naar de opvang van geschorste 

cliënten in extreme weersomstandigheden (uitbreiding van het 

NOP besproken op de RvB van Welzijnszorg Kempen dd. 

25/11/2020). Ondanks het feit dat de uitbreiding bij extreme 

weersomstandigheden slechts voor weinig OCMW’s van 

toepassing is geweest in deze korte periode wordt er 

aangegeven dat dit toch een meerwaarde biedt. 

 

Bijlage 

Overzicht kerncijfers NOP.xlsx  
2021-05-04 Noodopvangplan Kempen.docx 

 

 

Goedgekeurd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 RolMobiel: werkgroep doelgroepenvervoer  

− Stand van zaken decreet basisbereikbaarheid  

 

 

https://ftp.iok.be/download/f2021825-aeba-4cd2-8c47-dce258c25127
https://ftp.iok.be/download/9d8ffcb9-61c0-4168-ab17-e0584d4f18be
https://ftp.iok.be/download/95808bbc-abb9-4a5a-9e89-216a7776f957
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Verlenging compensatiedecreet na 1/1/2022 
Koen Rombouts bespreekt kort het schrijven betreffende de 

vraag om de huidige werking  verder te zetten indien de 

streefdatum van 1/1/2022 voor de start van de 

mobiliteitscentrale (MBC) niet gehaald zou worden. 

Op 20 april 2021 meldde de Raad van State dat er een kandidaat 

voor de uitbating van de mobiliteitscentrale een vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft ingediend.  

De start van de MBC op 1 januari 2022 is door deze procedure 

niet meer haalbaar.  

Op 30 april kregen we de dringende vraag om (via de 

koepelorganisatie ODAV) tegen 5 mei aan het kabinet van 

minister Peeters door te geven hoe we de continuering van de 

werking zien tot de opstart van de mobiliteitscentrale. 

Vanuit Rolmobiel willen we onze erkenning onder het 

compensatiedecreet graag verlengen, liefst ook met een jaar. 

We vinden het belangrijk dat dit onder dezelfde voorwaarden als 

vandaag kan. 

Gelet op de hoogdringendheid hebben voorzitter en directeur de 

vraag beantwoord en wordt de raad gevraagd om dit te 

bekrachtigen. 

 
Overleg vervoerregio Kempen – Kabinet minister Peeters  
Eric Nysmans geeft een korte toelichting betreffende het overleg 

met het kabinet Minister Peeters.  

Er werden drie vragen geformuleerd: 
1. Hoe wordt de zorgcomponent ingebouwd in het nieuwe 

decreet?  

2. Worden er voldoende middelen voorzien?  

3. Wat is de timing en hoe wordt de continuïteit voorzien.  

Een belangrijk aandachtspunt is dat er te weinig middelen gaan 

zijn om de huidige dienstverlening verder te zetten en de vrees 

is dat er strengere inclusiecriteria voor doelgroepenvervoer 

gehanteerd zullen worden.  

Op vraag van het kabinet Beke hebben we intussen ook onze 

bezorgdheden aan raadgever Asselmans overgemaakt.  

 
Bijlage 
20210512 Verslag gesprek kabinet Peeters.docx 
 
Laatste info vanuit MOW, Eric Sempels 
Eric Nysmans bespreekt kort de laatste informatie vanuit MOW.  

De Raad bekrachtigt de 

vraag naar verlenging 

zoals geformuleerd 

door voorzitter en 

directeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad neemt akte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad neemt akte 
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Op het overleg van ODAV (koepelorganisatie van DAV’s) gaf Eric 

Sempels van het departement mobiliteit en openbare werken 

een toelichting over de stand van zaken van het decreet 

basisbereikbaarheid. Dit overleg vond plaats na het overleg 

tussen de vervoerregio Kempen en het kabinet Peeters.  

 

− Afvaardiging Welzijnszorg Kempen in het 

bestuursorgaan van ODAV vzw 

Koen Rombouts geeft korte toelichting bij de vraag tot 
afvaardiging in het bestuursorgaan van ODAV vzw. 
In het verleden werd Kathleen Wuyts afgevaardigd om namens 

Rolmobiel te zetelen in het bestuursorgaan van ODAV vzw. 

Kathleen Wuyts is niet meer werkzaam bij Welzijnszorg Kempen. 

Bijgevolg wordt voorgesteld Marjan Dierckx af te vaardigen als 

bestuurder van ODAV.  

Gelet op de gewijzigde vzw-wetgeving en bijhorende 
bestuurdersaansprakelijkheid is het aangewezen om de 
afvaardiging door Welzijnszorg Kempen op te nemen en niet 
langer ten persoonlijke titel van een medewerker. 

 
− Deelname groepsaankoop tankkaarten IOK 

IOK heeft een groepsaankoop aangaande “Groepsaankoop 

tanken van brandstoffen via tankkaarten en elektrisch tanken” 

gevoerd. Deze opdracht heeft als voorwerp het sluiten van een 

raamovereenkomst voor het aanstellen van een leverancier voor 

het aanbieden van tankkaarten voor brandstoffen en 

laadkaarten voor elektrisch tanken in gans België, voor een 

periode van maximaal 48 maanden. De voorziene startdatum is 

1 april 2021. 

Welzijnszorg Kempen kan gebruik maken van de 

Intergemeentelijke Aankoopdienst van IOK. 

Voor Welzijnszorg Kempen bedraagt de korting per liter op de 

officiële maximum dagprijs (zoals dagelijks gepubliceerd door 

FOD Economie) 0,13719 euro exclusief BTW, rekening houdend 

met de door Welzijnszorg Kempen opgegeven vermoedelijke 

hoeveelheden. 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd 

 

8 Tewerkstelling kansengroepen – aanloopfase – Indiening 

project schooljaar 2021 – 2022  

Koen Rombouts geeft aan dat de vraag gesteld wordt om het 

project aanloopfase voor het volgende schooljaar te verlengen. 

Net zoals vorig schooljaar werden in april oproepen gelanceerd 

Raad bekrachtigt de 

indiening van een 

project aanloopfase 

voor het schooljaar 

2021 – 2022.   
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tot het indienen van ESF-projectaanvragen voor de aanloopfase 

in de luiken vorming en werkervaring. 

Welzijnszorg Kempen ging hiervoor een partnerschap aan met 

vzw WEB om samen een projectaanvraag voor de beide luiken in 

te dienen. De samenwerking wordt door beide partijen als 

waardevol ervaren en er werd overeengekomen het 

partnerschap verder te zetten en opnieuw een aanvraag in te 

dienen. Door jongeren te begeleiden die arbeidsbereid zijn maar 

nog niet arbeidsrijp trachten we te voorkomen dat jongeren 

vroegtijdig de school verlaten en kunnen doorstromen naar een 

volgende fase in de richting van het behalen van hun diploma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Netwerk  

− Maatschappelijke zetel Psychologenkring Kempen  

Eric Nysmans geeft kort een toelichting bij de vraag die de 

Psychologenkring Kempen heeft voorgelegd.  

Katrin Dillen stelt de vraag namens het bestuur van 

Psychologenkring Kempen of er voor de psychologenkring 

Kempen, die de psychologen van 3 eerstelijnszones 

(Middenkempen, Zuiderkempen en Baldemore) verenigt, een 

mogelijkheid is om de maatschappelijke zetel van de 

Psychologenkring Kempen bij Welzijnszorg Kempen te 

lokaliseren.  

Voorstel om een specifiek bureau toe te wijzen aan deze vzw en 

zicht krijgen op de jaarrekening om de risico’s te beperken. De 

juriste van Welzijnszorg Kempen zal dit verder uitwerken in een 

overeenkomst. 

 

− Algemene Vergadering IOK  

Koen Rombouts bespreekt kort de agenda van de Algemene 
Vergadering van IOK op 18 mei.  
 
 

 
 
 

− Regionaal Zorgplatform 

Ken Swolfs, beleidsmedewerker, geeft een toelichting over het 

pilootproject van het Regionaal Zorgplatform Kempen.  

Aan de hand van een presentatie wordt een overzicht gegeven 

van de huidige stand van zaken binnen het pilootproject naar 

structuur, activiteiten binnen het pilootproject, de gewijzigde 

 

Goedgekeurd met de 

nodige aandacht voor 

het beheersen van de 

risico’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Raad verleent het 

mandaat aan de 

afgevaardigde 

bestuurder en keurt de 

voorgelegde 

agendapunten goed. 

 

 

Raad neemt akte 
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timing en de toekomstplannen binnen het regionaal 

zorgplatform.   

Het pilootproject is verlengd tot eind 2021 omdat de 

regioafbakening een grote impact heeft op de vorming van de 

regionale zorgzones.  

De strategische doelstellingen worden op een volgende Raad van 

Bestuur inhoudelijk toegelicht.  

Er wordt ook een korte toelichting gegeven betreffende 

subsidieaanvraag voor het Sofina Fonds.  

 

Bijlage 

20210512 Regionaal Zorgplatform.pptx 
Website: www.rzpkempen.be   

 

− CAW De Kempen 

CAW Mechelen heeft gevraagd aan CAW De Kempen om in 

gesprek te gaan omtrent een fusie of samenwerking van beide 

CAW’s. Op 20 mei is er hiervoor een extra raad van bestuur 

gepland bij CAW De Kempen. Ter voorbereiding is het 

aangewezen dat Welzijnszorg Kempen hierin een standpunt en 

een visie ontwikkeld.  

De aanwezige raadseleden delen de mening dat een 

schaalvergroting niet onmiddellijk voordeel oplevert voor de 

regio. Enkele raadsleden geven aan dat er mogelijks wel kansen 

liggen, maar dat het voordeel moet opleveren voor de regio en 

de inwoners.  

 

− Algemene Vergadering Cipal 

Koen Rombouts bespreekt kort de agenda van de Algemene 
Vergadering van Cipal op 24 juni 2021.  
 

 

 

 

 

− Vertegenwoordiging Welzijnszorg Kempen in WEB vzw 

WEB vzw legt volgende vraag voor aan Welzijnszorg Kempen:  

“wil uw organisatie als organisatie lid zijn van "WEB" of verkiest 

u iemand voor te dragen die dan als natuurlijk persoon deel 

uitmaakt van onze algemene vergadering?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Raad is eerder 

terughoudend 

betreffende een 

mogelijke fusie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Raad verleent het 

mandaat aan de 

afgevaardigde 

bestuurder en keurt de 

voorgelegde 

agendapunten goed. 

 

 

De Raad stelt voor om 

Welzijnszorg Kempen 

als organisatie te 

blijven afvaardigen in 

de algemene 

vergadering van WEB 

https://ftp.iok.be/download/cae63449-b6f7-4bc0-a425-fc5699b2bb3d
http://www.rzpkempen.be/
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Tijdens de komende algemene vergadering van WEB vzw (29 juni 

2021) wordt een aanpassing van de statuten voorgelegd. De 

vertegenwoordiging vanuit Welzijnszorg Kempen zou tegen dan 

ook beslist moeten zijn. 

Het voorstel is om Welzijnszorg Kempen als organisatie af te 

vaardigen met een vaste vertegenwoordiger. 

Hiervoor wordt ken Swolfs aangeduid om als vertegenwoordiger 

van Welzijnszorg Kempen in de bestuursorganen van WEB vzw te 

zetelen.  

vzw.  De rad stelt Ken 

Swolfs aan als 

vertegenwoordiger 

van Welzijnszorg 

Kempen in de 

bestuursorganen van 

WEB vzw.   

10 Betalingsbevelen 

Het betreft betalingsbevelen met volgnummers 87 – 112  en 

bijlagen PZM 056/ 073.  

Goedgekeurd 

11 Varia 

− Informatieveiligheid in de eerstelijnszones 

Recent werd van 3 eerstelijnszones de vraag ontvangen om voor 

hun werking de DPO aan te leveren.  De sterke link tussen de ELZ 

en de lokale besturen ligt aan de basis hiervan. Ook vzw De 

Sprong heeft de vraag naar ondersteuning op dit vlak gevraagd. 

Er werd een voorstel opgemaakt en goedgekeurd om onze 

consulenten in te zetten. 

Om de workload voor deze dienstverlening te kunnen opvangen 

wordt de samenwerking met Cipal voor de inzet van Marc 

Goossens met 10% extra inzet verhoogd. Dit stelt de dienst in 

staat om de betrokken vzw’s adequaat te ondersteunen. De 

kostprijs voor deze meerinzet zal worden afgedekt via de 

retributie van de afnemende vzw’s. 

 

− Ter Kempen 

Nele Geudens, raadslid, geeft aan dat Welzijnszorg Kempen 

momenteel participeert in de Algemene vergadering van Ter 

Kempen. Er is vanuit Ter Kempen de vraag naar een nauwere 

samenwerking en het voorstel is om ook een afvaardiging te 

voorzien in het bestuursorgaan.  

Het voorstel wordt gedaan om Eric Nysmans af te vaardigen voor 

het bestuursorgaan.  

 
− OCMW als front en backoffice voor andere diensten 

Eric Nysmans geeft een korte toelichting betreffende de 

bereikbaarheid van andere diensten. Er is een bevraging gedaan 

bij de sociale dienst omtrent de administratieve ondersteuning 

 

Raad neemt akte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad gaat akkoord met 

voorgestelde 

werkwijze 

 

 

 

 

 

Raad gaat akkoord met 

voorgestelde 

werkwijze 
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die vanuit sociale diensten worden gedaan die toebehoren tot 

andere diensten, denk aan FOD Financiën, vakbonden,… .  

Dit wordt ook vanuit de leidinggevenden welzijn ondersteund. 

Het voorstel is om deze bezorgdheden ook kenbaar te maken bij 

VVSG.  

 

Bijlage   

OCMW als front en backoffice voor andere diensten.docx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

E. Nysmans        K. Rombouts 

Directeur        Voorzitter  
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