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Notulen Raad van Bestuur dd. woensdag 27 oktober 2021

Aanwezig:

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Manna Gys (Arendonk), Staf Willemsens (Beerse), Anita Vandendungen (Dessel), Saskia
Luyten (Hulshout)/ BertVangenechten (Rijkevorsel)
Directeur: Eric Nysmans (verslaggever)
Zorgmanager: Gil Peeters

Verontschuldigd:
Raadsleden: Frans De Bont (Baarle-Hertog)/ Marc Van Aperen (Hoogstraten), Wim Caeyers (Mol}, Kelly
Verheyen (Turnhout), Lieven Janssens (Vorselaar), Jet pelgrims (Vosselaar)
Beleidsmedewerker: Tinne Antonise

l. Notulen RvB woensdag 22 september 2021
In bijlage zijn de notulen toegevoegd van de Raad van Bestuur van 22 september 2021.

20210922 Notulen.docx

De Raad keurt de notulen van de Raad van Bestuur dd. 22 september 2021 zonder opmerkingen goed.

2. Algemene Vergadering - 20 november 2021

Tijdens de Algemene vergadering van 22 september werd vastgesteld dat er niet was voldaan aan de

voorwaarden voor een statutenwijzigingen zoals bepaald in de statuten artikels 22 tot en met 24. Binnen

de twee maanden dient er een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen te worden met het

agendapunt dat werd verdaagd/ namelijk de goedkeuring van de gewijzigde statuten.

Artikel 22. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van de

afgevaardigden vertegenwoordigd zijn. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, wordt na

een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslaagd of beslist

over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt vermeld

dat het om een tweede oproeping gaat. in de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel

overgenomen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen, behoudens in de gevallen

bepaald door het decreet of door de onderhavige statuten.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De geheime stemming kan door de vergadering worden beslist. De geheime stemming is verplicht

wanneer het personen betreft.

Artikel 23. Krachtens het bepaalde in artikel 482 van het decreet over het lokaal bestuur, wordt over de

wijziging van de statuten, de verlenging van de duur of de voortijdige ontbinding van de

wefzijnsvereniging beslist met de voorafgaandelijke instemming van alle deelgenoten. Bij de wijziging van

de statuten is de voorafgaande instemming slechts nodig indien ze een verzwaring van de verplichtingen

of de vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen. Indien de wijziging van de

statuten geen verzwaring van de verplichtingen of een verminderen van de rechten van de deelgenoten

inhoudt, wordt de procedure gevolgd zoals beschreven in artikel 24 van deze statuten.
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Artikel 24. Ongeacht of er een voorafgaandelijke instemming van de deelgenoten nodig is om te beslissen

over de wijziging van de statuten, de verlenging van de duur of de voortijdige ontbinding van de

weizijnsvereniging, de aanneming, de uittreding of de uitsluiting van deelgenoten, moeten de op de

Algemene Vergadering aanwezige deelgenoten ten minste twee derde van de maatschappelijke aandelen

vertegenwoordigen. Wanneer deze voorwaarde niet vervuld is, wordt binnen de twee maanden een

nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De beslissingen worden genomen

met twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De Algemene Vergadering zal voorafgaand aan de Kempense WelzijnsRaad georganiseerd worden op

zaterdag 20 november vanaf 9u30 in het OC in Lichtaart.

De voorgestelde agendapunten:

Goedkeuring notulen Algemene Vergadering dd. 22 september 2021

Goedkeuring statuten

Goedkeuring voorstel afvaardiging IOK in de Raad van Bestuur

De Raad verklaart zich akkoord met de voorgestelde agenda voor de Algemene Vergadering.

3. Kempense WelzijnsRaad - 20 november 2021

Zoals reeds aangegeven wordt de KWR op 20 november in het OC van Lichtaart georganiseerd.

De agendacommissie heeft volgende agendapunten voorgesteld:

Toelichting toegankelijkheid verhogen aan de hand van de Drempelmeter en een koppeling
met de diverse projectoproepen inzake digitalisering -Tinne Antonise

Debat met staatssecretaris Sammy Mahdi: toelichting van het beleid en mogelijkheid tot het

stellen van vragen.

De burgemeesters en de schepenen welzijn worden voor deze KWR uitgenodigd. De uitnodiging wordt

begin november bezorgd.

Zoals reeds vermeld zal er voorafgaand een korte Algemene Vergadering plaatsvinden om de punten

aangegeven in het vorige agendapunt te bespreken.

De Raad neemt akte van de agenda van de KWR van 20 november.

4. Financiën

4.1 Kerncijfers

De kerncijfers van het eerste en tweede kwartaal kunnen via onderstaande presentatie geraadpleegd

worden.

RvB 27.10.2021 (le+2ekw).pptx

De Raad neemt akte van de kerncijfers van het eerste en tweede kwartaal van 2021.
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5. Personeel

5.1 Verslag overleq BOC/HOC

Op 28 september II. vond een BOC/HOC plaats. De policy telewerken alsook de aanpassing van de

personeelsformatie (inclusief bijhorende functiebeschrijvingen) die eerder al door de Raad werden

goedgekeurd werden daar ook bekrachtigd.

De invoering van Doccfe (aanbieden digitale loonbrieven) zal in iatere fase worden geïntegreerd in het

arbeidsreglement samen met nog enkele andere op ti! zijnde wijzigingen (o.m. nav wijzigingen in de

wetgeving). Dit werd zo overeengekomen met de leden van het BOC/HOC.

De raad neemt akte van de beslissingen genomen tijdens het 80C/HOC dd. 28 september 2021.

5.2 Aankoop software personeelsdienst

Heden wordt voorgesteld om de bestaande software uit te breiden met enkele efficiëntie-verhogende

modules :

Module documenten : laat toe om standaarddocumenten te genereren uit de loonmotor en

ziekteverzuim beter te monitoren. Kostprijs: l.650 euro

Module rapportering EOL : laat toe om vanuit de frontdesktoo! standaardrapporten te

genereren : kostprijs 1.650 euro.

Eenmalige installatiekosten: 703,00 euro

Totale investering 4.003/00 euro exclusief btw. Deze kosten kunnen worden gealloceerd op het budget

automatisering.

De Raad is akkoord met een uitbreiding van de software voor de personeefsdienst ten bedrage

4.003/00 euro.

5.3 Examenprocedure coördinator UiTPAS Kempen

Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan voorliggende samenstelling van

de examencommissie voor deze aanwervingsprocedure :

• Steven Jacobs, diensthoofd vrije tijd Oud Turnhout, secretaris van de jury

• Toon Beullens/ consulent vrijetijdscommunicatie en -strategie Publiq

• Famke Proost, cultuurbeleidscoördinato Vosselaar

• Erlc Nysmans, directeur Welzijnszorg Kempen

Gisteren werd melding gemaakt van de langdurige afwezigheid wegens ziekte van Steven

Jacobs. Een nieuwe secretaris za! nog aangezocht worden.

De Raad verleent zijn goedkeuring aan de voorgestelde examencommissie voor de

aanwervingsprocedure van coördinator UiTPAS Kempen.
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6. Zelfstandige groeperingen
Inmiddels is de goedkeuringsronde bij de lokale besturen en de vzw's opgestart. Tot op heden werden

reeds enkele positieve besluiten van zowel lokale besturen als van vzw's ontvangen.

De Raad neemt akte van de stand van zaken betreffende de zelfstandige groeperingen.

7. Thuiszorg Kempen

7.1 Impact BelRAI - ondersteuning door Welzijnszorci Kempen

De Vlaamse Overheid zet voor de Vlaamse Sociale Bescherming steeds meer de BeiRAI-schaal in om

mensen toegang te geven tot bepaalde dienstverleningen. De BelRAI-schaal heeft als grote voordeel dat

het een erg inhoudelijk instrument is. Het geeft een vrij gedetailleerd beeld van de toestand van een

hulpvrager. Het nadeel hiervan is dat het een vrij arbeidsintensief instrument is.

Graag zetten we enkele elementen in de verf:

l) Als Welzijnszorg Kempen hebben we via Thuiszorg Kempen -waar het instrument goed gebruikt

wordt om cliënten in te schakelen - vorming aangeboden aan medewerkers van de sociale

dienst. We kunnen op die manier deze medewerkers attesteren als BelRAI-inschaler. Vanaf nu

bieden we ook intervisie aan. Zo blijft de attestering geldig om inschalingen te doen.

Tegenover deze vormingsinspanning staat een kleine vergoeding vanuit VVSG die niet de

personeelskost dekt.

2) Een aantal besturen zijn goed mee op de kar gesprongen. Bij anderen zien we nog wat twijfel of

het allemaal wel zinvol Is. We willen hier echter zeer duidelijk meegeven dat over het geheel

van de Vlaamse Sociale Bescherming de BelRAI de unieke toegang zal zijn. Het is dus geen optie

om niet mee te zijn met dit instrument.

3) Op dit ogenblik zien we dat - voornamelijk bij karweidienst in Aanvullende Thuiszorg (WEB -

Herselt) - er wat weerstand is tegen het invullen van de BelRAI. We zijn hier echter gevat door

de Vlaamse Regelgeving en er valt aan het gebruik van de schaal niet te tornen. Omdat binnen

het Vlaamse Beleid de karweidienst binnen gezinszorg geen prioriteit is, is het voor de diensten

voor gezinszorg-die allemaal met dit probleem geconfronteerd worden-weinig zinvol om dit

beleidsmatig aan te kaarten.

Wel kunnen we bekijken hoe we door een wijziging in klantselectie de verhouding tussen

inspanning voor de inschaling en effectief uitgevoerd werk kunnen optimaliseren.

We plannen hiervoor overleg met de betrokken besturen.

4} Ook de cliënten van gezinszorg dienen (bij intake en bij jaarlijkse herziening) een BelRAI-

inschaling te krijgen. Dit is uiteraard ook voor de verantwoordelijken gezinszorg een belangrijke

bijkomende taakbelasting. Dit vertaalt zich in een uitbreiding van het aantal VTE. Via VIA6-

middelen wordt er extra subsidie voorzien om deze extra jobtime te vergoeden. We zullen dit

concreet bekijken en voorbereiden op de stuurgroep Thuiszorg Kempen.
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Gil Peeters zal dit verder toelichten op de vergadering.

De Raad neemt akte van de impact van BelRAI en de ondersteuning die Thuiszorg Kempen biedt.

7.2 Clusteirwerking voor verantwoordelijken: stand van zaken

Om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende werkbelasting en de continuïteit van de

dienstverlening te verzekeren werkte Thuiszorg Kempen een systeem uit waarbij de verantwoordelijken

in cluster samenwerken. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat de (plannings)druk op de

verantwoordelijken kan gekanaliseerd worden, maar dat we gelijktijdig toch verantwoordelijken

houden die de cliënt en hun team van A tot Z kunnen opvolgen én contact kunnen houden met het

lokaal bestuur waarvoor ze werken.

De opstart is intussen gemaakt en we merken dat er enkele problemen de kop op steken.

1} Een belangrijk probleem is dat de telefonie niet is aangepast aan de nieuwe manier van werken.

Dit speelt vooral in de communicatie tussen de verantwoordelijken en hun team, de cliënt en

de verantwoordelijke, maar heeft ook zijn impact op de communicatie met het lokaal bestuur.

Het niet kunnen afronden van het aanbestedingsdossier voor digitale telefonie voor de met IOK

verbonden organisaties, maakt dat we moeten werken met systemen die onvoidoende

performant zijn. We werken aan oplossingen om de hinder zo klein mogelijk te maken en blijven

werken aan een structurele oplossing.

2) Het veel intenser samenwerken tussen de verantwoordelijken binnen de cluster vraagt ook om

andere afspraken en communicatie onderling. We merken dat er een verschil is tussen de

clusters in het aanpassen aan deze situatie en zorgen via uitwisseling voor een

optimaiisatietraject voor iedereen.

We plannen een grotere evaluatie van de nieuwe werkwijze een halfjaar na de opstart. Intussen werken

we aan optimaiisatie. We zijn ons bewust van de ongemakken die dit oplevert voor onze

verantwoordelijken, verzorgenden/cliënten en lokale besturen, maar willen er gelijktijdig ook op wijzen

dat de clusterwerking er op dit ogenblik voor zorgt dat we/ ondanks belangrijke uitdagingen, de

continuïteit van de dienstverlening kunnen waarborgen.

Gil Peeters zal dit verder toelichten op de vergadering.

De Raad neemt akte van de stand van zaken betreffende de cluster werking voor

ve rantwoorde l ij ke n.
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8. Netwerk

8.1 UiTPAS Regio Stuifzqnd

Regio Stuifzand stelt de vraag of Welzijnszorg Kempen partner wil worden in het project van de
UiTPAS werking die ze ook in hun werkingsgebied willen opstarten. Het dossier en kostenraming zijn

toegevoegd in bijlage.

20211018 Project bovenlokale cultuur Drempelverlaging UiT in het zandland inopmaak.pdf 20211013

BeRroting+actiepian project bovenlokale cultuur drempelverlaginR UiT in het zandland inopmaak2,xLs_x

Een bestuurlijk overleg van de 3 werkingsgebieden in onze regio (Stuifzand, Neteland en UiTPAS

Kempen, zijnde regio Turnhout) betreffende UiTPAS zal opgestart worden.

De Raad is akkoord om partner te worden in de UiTPAS-werking van Stuifzand.

8.2 IOK - Buitengewone Alqemene Vergadering

Op 17 december wordt een buitengewone algemene vergadering georganiseerd.

De agenda bevat volgende punten:

Statutenwijziging

Activiteitenplan 2022

Begroting 2022

Varia

De besluitvorming over de volledige agenda van de buitengewone algemene vergadering dient te

worden geagendeerd op de raden van de deelnemers.

Een ontwerp van statutenwijziging moet uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering die deze

statutenwijziging moet beoordelen/ aan alle deelnemers worden voorgelegd.

De raadsbeslissing bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger op de buitengewone algemene

vergadering van 17 december 2021.

Bijlafie
20211217 bav iOK Artikelsgewijze toelichting bij de voorgestelde statutenwiiziRing.pdf

20211217 bav IOK ontwerp statutenwijziginfi.pdf

De Raad keurt de voorgelegde statuten goed.

De Raad verleent goedkeuring aan de toetreding van Benelux Groepering voor Territoriale

Samenwerking Baarle en de voorgestelde wijziging van het aandelenregister.

De Raad verleent goedkeuring aan de begroting 2022 en de hierin vervatte werkingskosten van de

opdrachthoudende vereniging IOK.
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De Raad mandateert Koen Rombouts als volmachtdrager om conform dit besluit te handelen en te

beslissen op de buitengewone algemene vergadering.

9. Betalingsbevelen

De betalingsbevelen nr. 187 - 209 met betaalbestanden nr. 143 tot 167 zijn raadpleegbaar via

onderstaande linken.

Bijlage

20211015103950058.pdf

20211015104017587.pdf

De Raad bevestigt de betalingsbevelen.

10. Varia

10.1 Verqaderdata Raad van Bestuur 2021 - 2022

De volgende Raden van Bestuur van Welzijnszorg Kempen vinden digitaal plaats op woensdag 24

november en woensdag 15 december, telkens startend om 17.30u.

Vergaderdata voor 2022 zullen bepaald worden in de Raad van Bestuur van november.

Gesloten zitting
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