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Notulen Raad van Bestuur dd. woensdag

22 september 2021
Aanwezig

Voorzitter. Koen Rombouts

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

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

(Rijkevorsel),

Directeur. Eric Nysmans

Adjunct - Directeur. DianeVanspringel

Verslaggever. Tinne Antonise

Verontschuldigd: Frans De Bont (Baarle - Hertog)/ Pèggy Goormans (Grobbendonk), Marc Van

Aperen (Hoogstraten)/ Wim Caeyers (Mol), Kelly Verheyen (Turnhout), Lieven Janssens (Vorselaar), Jef

Pelgrims (Vosselaar)

l. Notulen RvB vrijdag 20 augustus 2021
Toelichting

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

20210820 Notulen.docx

Besluit

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

2. Kempense WelzijnsRaad
Toeiichting

Koen Rombouts bespreekt kort de agenda van de volgende Kempense WelzijnsRaad. De KWR gaat

door op zaterdag 2 oktober in Herentals.

De agenda voor het overleg op 2 oktober ziet er als volgt uit:

Buurtgerichte zorg in het kader van de projectoproep minister Beke, toelichting en bespreking

met raadgever van de minister, de heer Bert D'hondt

Toelichting project Armen Tekort - Suzy Maes

Opleiding maatschappelijk werk

Invordering van schulden van het lokaal bestuur

Korte stand van zaken betreffende

o Gele Doos """T .?

o E-inclusie

o 't Kader

Voorbereiding gesprek staatssecretaris Sammy Madhi

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

Art. l: De Raad neemt akte van de agenda van de KWR dd. 2 oktober. Er zijn geen bijkomende

agendapunten.

3. Financiën

3.1 Jaarrekening Thuiszorg Kempen 2020

Toelichting

Lin Verbrugghe en Gil Peeters presenteren ter zitting de resultaten van Thuiszorg Kempen van 2020.

Bijlage
resultaat IVA Thuiszorg Kempen 2020 beknopte versie.pdf
resultaat IVA Thuiszorg Kempen 2020.pdf

Besluit
Art. l: De Raad verleent zijn goedkeuring aan de resultaten van Thuiszorg Kempen en legt deze ter

goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering van 22 september e.k. .

3.2 Tarievenbundel Thuiszorq Kempen

Toelichting

Lin Verbrugghe, public controler, geeft een korte duiding bij de tarievenbundel2022.

Bijlage
tarieven bundel 2022 Thuiszorg Kempen.pdf

Besluit

Art. l: De Raad keurt de tarievenbundel Thuiszorg Kempen 2022 goed.

3.3 Tarievenbundel Welzijnszoro Kempen

Toelichting

Lin Verbrugghe, public controler, geeft een korte duiding bij de tarievenbundel 2022.

Bijlage

tarievenbundel 2022 Welzijnszorg Kempen.pdf

Besluit

Art. l: De Raad keurt de tarievenbundel Welzijnszorg Kempen 2022 goed.

3.4 Opvolgingsrapportenng

Toelichting

Eric Nysmans en Lin Verbrugghe presenteren de opvolgingsrapportering.

Bijlage \
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BELEIDSEVALUATIE beleidsevaluatie 2021 09 15 17 31 53 fD.pdf

Jl doelstellingenrekeninR 2021 09 15 17 31 40(l).pdf
T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2021 09 15 17 31 47 (l).pdf

Opvolgingsrapportering.2021 definitief.docx

OpvolginesraDDOrtering 2021 rvb.pptx

Besluit

Art. l: De Raad keurt de opvolgingsrapportering goed.

4. Projectwerking

4.1 Precair Wonen

Toelichting

Koen Rombouts schetst een korte stand van zaken betreffende precair wonen. Er zal begin oktober

een overleg plaats vinden van de werkgroep i.k.v. infrastructuur. De grote groep wordt voor overleg

uitgenodigd op vrijdag 29 oktober a.s. om 13.30u.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de stand van zaken betreffende precair wonen.

4.2 E-inclusie

Tinne Antonise, beleidsmedewerker schetst kort de stand van zaken in het kader van de

projectoproepen van minister Somers en minister Crevits.

Vanuit Blenders wordt een format aangereikt om een projectvoorstel in te dienen in het kader van de

opmaak van een e-inclusiebeleidsplan. De indieningsdatum voor de projectoproep van minister

Somers is verlengd tot 29 oktober.

De aanwezige raadsleden geven mee dat er vanuit de verschillende regio's een project ingediend zal

worden, namelijk Baldemore en de Stadsregio.

BertVangenechten, raadslid vraagt wat de contouren zijn van het trekkingsrecht van het

gemeentefonds in het kader van e-inclusie. Tinne Antonise reflecteert naar de toelichting van llse

Marien, kabinetsmedewerker van Somers, op het lerend netwerk e-inclusie dd. 21 september. Er werd

toen aangegeven dat de voorwaarden en contouren van het trekkingsrecht in het najaar

geconcretiseerd worden.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de stand van zaken betreffende e-inclusie.

4.3 Vormina maatschaupeliik werkers

Toelichting

Koen Rombouts geeft aan dat er een vormingstraject is ontwikkeld voor beginnende maatschappelijk

werkers om een mogelijk antwoord te bieden op de instroom en kennisniveau van beginnende
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maatschappelijk werkers. Dit zal door Tinne Antonise, beleidsmedewerker, toegelicht worden op de

Kempense WelziJnsRaad en het overleg van de diensthoofden sociale dienst.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van het initiatief inzake vorming voor maatschappelijk werkers.

5. Personeel

5.1 Aanduiding_selectiecomirïissie voor lopende aanwervincisprocedures

Toelichting

Koen Rombouts overloopt de voorgestelde selectiecommissies.

Voor de procedure van verzorgende wordt volgende selectiecommissie vooropgesteld :

• Diete Fockaert, diensthoofd Welzijn lokaal bestuur Merksplas

• Lieselotte Verbruggen/ verantwoordelijke thuiszorg

• Ellen Koppen, stafmedewerkstergezinszorg

• Liesje Sempels, is secretaris van de jury (nietstemgerechtigd)

Voor de procedure van verantwoordelijke gezinszorg wordt volgende selectiecommissie

vooropgesteld:

• Lotte Loubele, dienstverantwoordelijke Zorg en Welzijn Welzijnsregio Noord-Limburg

• Sem Erkens, diensthoofd Welzijn lokaal bestuur Kavels

• Gil Peeters, zorgmanager

• Ann Lievens, stafmedewerker personeelsdienst

Voor de procedure van functionaris gegevensbescherming wordt volgende selectiecommissie

vooropgesteld :

• Een deskundige informatieveiligheid (nog niet bevestigd)

• Jo Vankrunkelsven, algemeen directeur Lokaal bestuur Westerlo

• Diane Vanspringel/ adjunct-directeur

Besluit

Art. l: De Raad verklaart zich akkoord met voorgestelde samenstellingen voor deze

examencommissies.

5.2 Openverklaring functie coördinator UiTPAS

Toelichting

Koen Rombouts geeft aan dat recent het ontslag werd ontvangen van de coördinator UiTPAS. De

werfreserve werd gecontacteerd zonder het gewenste resultaat.

Derhalve wordt gevraagd over te gaan tot de openverklaring van de vacante functie en opnieuw een

procedure op te starten.

De aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma blijven ongewijzigd. Er wordt een

werfreserve samengesteld die 2 jaar geldig blijft.
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De examencommissie zal nog worden samengesteld.

Besluit

Art. l: De Raad verklaart zich akkoord met de openverklaring van de functie coördinator UiTPAS met

dezelfde aanwervingsvoorwaarden en examenprogramma zoals voorheen opgesteld.

5.3 Openverklarmq functie stafmedewerker qezinszora en stafmedewerker planninci

voor Thuiszorg Kempen

Koen Rombouts geeft een korte toelichting bij de vraag tot openverklaring van de functie

stafmedewerker gezinszorg en stafmedewerker planning voor Thuiszorg Kempen.

in augustus werd door de Raad van Bestuur beslist de stafmedewerkersfunctie binnen Thuiszorg

Kempen op A-niveau in te schalen.

Heden wordt voorgesteld om over te gaan tot de openverklaring van 2 voltijdse betrekkingen van

stafmedewerker gezinszorg en l halftijdse betrekking voor stafmedewerker planning op A-niveau.

De vacatures kunnen worden ingevuld via bekendmaking en via bevordering conform de werkwijze

omschreven in de rechtspositieregeling.

De vacature wordt minimaal bekend gemaakt langs volgende kanalen: De zondag/ Jobat, VDAB, de

eigen website, via de bedrijfspagina op Linkedln.

Voor de aanwervingsprocedure wordt geopteerd voor een niet-vergelijkend examen.

Bijlage
20210922 Examenprocedure stafmedewerker Thuiszorg Kempen.docx

Besluit

Art. l: De Raad verleent goedkeuring aan de voorgelegde examen procedure en verklaart de

vacatures stafmedewerker gezinszorg en stafmedewerker planning voor Thuiszorg Kempen open.

5.4 Policy telewerken

DianeVanspringel/ adjunct-directeur, geeft een korte duiding bij de voorgelegde policy telewerken.

Het voorliggend voorstel werd afgetoetst met enkele polic/s van lokale besturen en IOK.

Voorstel is om max. 2 dagen per week telewerk toe te laten en het telewerk te faciliteren met het ter

beschikking stellen van ergonomische hulpmiddelen (muis, klavier/ 2° scherm}. In voorliggend voorstel

wordt geen telewerkvergoeding voorzien.

Aan de Raad van Bestuur wordt akkoord gevraagd om deze polis in te voeren met ingang van l

oktober onder de opschortende voorwaarde van akkoord van het BOC/HOC.

Inhoudeliike toelichting

Bert Vangenechten/ raadslid, geeft aan dat er in Rijkevorsel ook geen vergoeding voorzien wordt. Er

werd vastgesteld dat telefonie wel een uitdaging vormt. Burgers die niet kunnen worden ,
.-^
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doorgeschakeld naar medewerkers die thuiswerken, privé gsm nummers die werden doorgegeven. De

vraag wordt gesteld of telefonie ook is opgenomen in de policy.

Diane Vanspringel geeft aan dat dit verder onderzocht wordt in samenwerking met IOK. Een groot

deel van de medewerkers beschikt over een smartphone. Daarnaast geeft de invoering van Office 365

mogelijkheden om te bellen via Teams.

Er wordt aangegeven dat telefoongesprekken via Teams mogelijk zijn, maar dit een hoge kostprijs met

zich mee brengt. Bert Vangenechten heeft hier reeds onderzoek naar gedaan en wil zijn kennis delen

mocht het nodig zijn.

Bijlage

Structureel telewerk Policv.docx

Besluit

Art. l: De Raad verleent goedkeuring aan de ontwerppolicy telewerken en verklaart zich akkoord

om de polis in te voeren met ingang van l oktober onder opschortende voorwaarde van het

akkoord van het BOC/HOC.

5.5 Agenda BOC/HOC

Toelichting

Aan de Raad van Bestuur worden de agendapunten van het BOC/HOC voorgelegd:

l. Policy telewerken

2. Elektronische loonbrieven: Doccle

3. Vragen vanwege de vakbonden:

o Ons schrijven dd. 12/1/2021 m.b.t. de gelijkstellingen n.a.v. Covid 19 +

koopkrachtmaatregelen VIA6

o Onze mail dd. 20/1/2021 m.b.t. de verhoogde eindejaarstoelage bij ziekte na l maart

2020 : werken steeds op basis van attesten vervangingsinkomen, niet o.b.v.

percentages

o Implementatie sectoraal akkoord 2021 (verhoging eindejaarstoelage voor al het

personeel + afschaffen "1/12 bepaling")

o Fietsvergoeding bij dienstverplaatsingen (in thuiszorgdienst).

4. Aanpassing personeelsformatie + functiebeschrijvingen

5. Aanpassing arbeidsreglement (toevoeging uurroosters nachtzorg)

6. 2° pensioenpijter

Besluit

Art. l: De Raad verklaart zich akkoord met de voorgestelde agendapunten.

6. Zelfstandige groeperingen

Diane Vanspringel/ adjunct-directeur, geeft een korte duiding bij de zelfstandige groeperingen.

Het doel is een zelfstandige groepering op te richten met de lokale besturen in het kader van

informatieveiligheid enerzijds en een zelfstandige groepering op te richten in het kader de shared
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services inzake financieel -beheer/ personeelsbeheer en informatieveiligheid tussen Welzijnszorg

Kempen en diverse vzw's.

Heden liggen de samenwerkingsovereenkomsten die met dit doel werden opgemaakt ter goedkeuring

voor.

Bijlage

samenwerkingovereenkomst ZG WZK-dienstverlening versie 15092021.pdf

samenwerkingsovereenkomst ZG vzw's versie_16 09 2021.pdf

Besluit

Art. l: De Raad verleent goedkeuring aan de ontwerpovereenkomst "Samenwerkingsovereenkomst

tot oprichting en uitbating van een zelfstandige groepering met de naam: Welzijnszorg-

dienstverlening ZG of verkort: WZK-dienstverlening ZG" en legt deze ter goedkeuring voor aan de

lokale besturen.

Art. 2: De Raad verleent goedkeuring aan de ontwerpovereenkomst "Samenwerkingsovereenkomst

tot oprichting en uitbating van een zelfstandige groepering met de naam: Welzijnszorg-Shared

Services ZG of Verkort: WZK-Shared Services ZG" en legt deze ter goedkeuring voor aan de vzw's.

7. RolMobiel
Koen Rombouts geeft aan dat de aanbestedingsprocedure vertraging heeft opgelopen omwille van het

vervroegd uitvallen van de stafmedewerker.

Inmiddels werd de vervanging van de stafmedewerker in orde gebracht. Na de inwerktijd zal de

vervangster het aanbestedingsdossierdossier opstarten.

Inmiddels werd de piste onderzocht om te opteren voor een volledig elektrische wagen. Conclusie is

dat de huidige technologie op de markt nog niet toereikend is om de nodige aantal kilometers op

dagbasis te overbruggen.

We blijven dit evenwel opvolgen en zullen opnieuw evalueren bij een volgende aankoop. Het voorstel

is om de aanbestedingsprocedure aan te passen en de elektrische wagen niet langer op te nemen.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de stand van zaken betreffende de aanbestedingsprocedure van een

nieuwe wagen en verleent goedkeuring om de aanbestedingsprocedure te wijzigen zodat een

elektrische wagen niet meer is opgenomen.

8. Thuiszorg Kempen

Toelichting

Het huidige softwarepakket werd gegund eind 2017 en het 4-Jarige onderhouds- en servicecontract

loopt ten einde in mei 2022.

Het is daarom noodzakelijk dat er een nieuwe aanbestedingsprocedure voor een softwarepakket

geschikt voor de organisatie van gezinszorg en aanvullende thuiszorg opgestart wordt 't
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Hoofdstuk III van het bestek beschrijft het voorwerp van de aanbesteding en de gevraagde

functionaliteiten voor gezinszorg-poets-karwei-nachtzorg-CADO.

Het doel is een geïntegreerd pakket voor beheer van het cliëntdossier en het werknemersdossier met

een veelzijdige planningstool om prestaties te beheren en een goede doorstroom te garanderen voor

facturatie, subsidiëring en loonverwerking.

Voor de uitwerking van het bestek deed Thuiszorg Kempen beroep op de juridische dienst van IOK/ op

de dienst IT van IOK en op de dienst informatieveiligheid van WZK. Tijdens het voorbereidingsproces

werd bovendien in nauw overleg samengewerkt met andere diensten gezinszorg (Welzijnsregio N-

Limburg en Vlotter), die ook een aanbesteding software voorbereiden.

De 2 bijlagen die zijn toegevoegd en tevens zullen worden toegevoegd aan het dossier:

• Overzicht van de rapporten, die TZK nodig heeft om gegevens te verwerken en aan te leveren

aan lokale besturen en officiële instanties.

• De verwerkersovereenkomst (model VVSG), opgelegd in het kader van informatieveiligheid en

het omgaan met vertrouwelijke gegevens.

De aanbestedingsprocedure kan verlopen via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met

voorafgaande bekendmaking.

Bijlage
BESTEK 2021-01 versie voor RvB.pdf
BESTEK 2021-01 VERWERKINGSOVEREENKOMST model VVSG-20180831.docx

BESTEK 2021-01 Bijlage rapportage Thuiszorg Kempen.pdf

Besluit

Art. l: De Raad verklaart zich akkoord met het voorstel van bestek betreffende de aanbesteding van

een softwarepakket en beslist over te gaan tot de bekendmaking van de aanbestedingsprocedure.

9. Leegstand sociale huisvesting - vraag van Arendonk

Toelichting

Manna Gys, raadslid/ legt een vraag voor vanuit het bijzonder comité voor de sociale dienst van het

OCMW van Arendonk betreffende het inhuren van leegstaande sociale huisvesting. Ter zitting geeft

ze meer duiding bij de vraag. De beslissing met meer duiding van het bijzonder comité voor de sociale

dienst van Arendonk is bijgevoegd.

Het vast bureau van OCMW Arendonk heeft een schrijven gericht aan de bevoegde Vlaamse minister

voor sociale huisvesting met de vraag om leegstaande sociale woningen voor een korte tijd ter

beschikking te stellen aan de OCMW's om crisisopvang te bieden.

Het vast bureau van OCMW Arendonk vraagt aan de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen dit

advies te onderschrijven en tevens over te maken aan de bevoegde minister.
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Inhoudelijke toelichtins

Koen Rombouts geeft aan dat er een percentage woningen is vastgelegd dat via het sociaal huurstelsel

verhuurd mag worden. De minister moet hier een afwijking voor toestaan. De vraag kan gesteld

worden woningen die gerenoveerd moeten worden te kunnen inhuren aan een verlaagd tarief.

Bert Vangenechten, raadslid, stelt de vraag wat de impact op de bevoegdheid is. Marina Gys/ raadslid/

geeft aan dat dit onderling is afgesproken en de bevoegdheid blijft bij Arendonk.

Bijlage

20210826 besluit ivm leegstand sociale huisvesting.pdf

Besluit

Art. l: De Raad onderschrijft dit advies en dit bezorgt aan de bevoegde Vlaamse minister voor

sociale huisvesting.

10. Conferentie Kempense Burgemeesters

De Conferentie van Kempense Burgemeesters kwam samen op zaterdag 11 september. De uitnodiging

en voorbereidende nota zijn toegevoegd in de bijlagen. Regiovorming, woonactor en Slimme regio

Kempen (met e-inclusie) zijn enkele van de agendapunten die besproken werden.

Bijlage
Brief agenda conferentie.pdf

Toelichtende nota AC.CKB 11 september 2021.pdf
7.1 20210906-communicatie lokalebesturen ikv_oproepSomers iedereenDigitaal.pdf

7.2 Bijlage S-Lim en NUHMA.pdf

7.2 CityofThings.pdf
7.2 Smart regiem Kempen, pdf

Besluit
Art. l: De Raad neemt akte van de agendapunten van de Conferentie van Kempense Burgemeesters

dd. 11 september 2021.

11. Netwerk

11.1 /t Kader

Eric Nysmans geeft ter zitting toelichting betreffende volgende punten:

Stand van zaken van de procedure omgevingsvergunning: er is momenteel l klacht ingediend

bij de Raad voorvergunningsbetwistingen. Het betreft een spoedprocedure.

Ambulant voortraject in afwachting opstart residentieel centrum: Er werd een voorstel

uitgewerkt waarbij de focus gelegd wordt op een tijdelijk ambulant voortraject. Dit voorstel

moet nog worden goedgekeurd door de ministerraad.

Het voorstel heeft 5 deelgebieden:

o Ondersteuning van de verslavingskoepel

o Ondersteuning van verslavingszorg in de crisisopvang van CAW is
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o Groepswerking ondersteunen bij MSOC, CGG door middel van gerichte

vormingsmomenten

o Mensen met een beperking en verslavingsproblematiek

Als de ministerraad het voorstel goedkeurt, zal er ook verdere communicatie volgen over

de concrete inhoud van de verschillende trajecten.

Het Bestuursorgaan van vzw 't Kader stelde voor de bijdrage voor 2022 niet op te vragen. De

Raad wordt gevraagd om dit te bekrachtigen.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de stand van zaken betreffende de procedure, het ingediende

voortraject en de bijdrage van 2022 die niet opgevraagd zal worden.

11.2 Netwerk GGZ: uitbreidinq mobiele teams

Tijdens de Raad van Bestuur dd. 20 augustus 2021 werd de uitbreiding van de mobiele teams van het

Netwerk GGZ toegelicht.

Eric Nysmans geeft duiding bij de uitbreiding. Er is een uitbreiding voorzien van 10 FTE die zich moet

focussen op zorgwekkende zorgmijders, ouderen en kwetsbare ouderen.

Daarnaast voorziet minister Vandenbroucke vanaf 2022 3/75 milj. € extra voor deze regio om

ambulante hulpverlening mogelijk te maken.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van stand van zaken betreffende de versterking van de mobiele team

van het Netwerk GGZ.

12. Betalingsbevelen
De betalingsbevelen nr. 168 - 186 met betaalbestanden nr. 131 tot 142 zijn raadpleegbaar via

onderstaande linken.

Bijlage

20210914095330915.pdf

20210914095352860.pdf

Besluit

Art l: De Raad keurt de betalingsbevelen goed.

13. Varia

13.1 Veroaderdata Raad van Bestuur 2021 - 2022

Het voorstel is om de Raad van Bestuur te organiseren op woensdagvoormiddag. Er zal een voorstel

via mail bezorgd worden.

10
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13.2 Digitaliserincs bij de banken - Vraag_van Anita VandendunQen
Anita Vandendungen, raadslid, geeft aan dat er vanuit de lokale seniorenraad veel reactie is gekomen

op de mededeling dat banken hun loketten en automaten sluiten. Er wordt aangehaald dat er weinig

ondersteuning is voorzien door de banken voor mensen aan het loket. Er heerst ongerustheid dat vele

mensen in de kou komen te staan.

Het voorstel is om een brief op te maken en deze te richten aan de 4 grote banken.

Datum:

-^ ' . ;

E. Nysmans K. Rombouts

Directeur '^Vöorzifter
/ '
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