
£t„.[Welzijnszorg
Kempen'

Besluitenlijst Raad van Bestuur

dd. woensdag 24 november 2021
Aanwezig:

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Marina Gys (Arendonk), Staf Willemsens (Beerse), Martine Taelman (Grobbendonk),
Marc Van Aperen (Hoogstraten), Saskia Luyten (Hulshout)/ Wim Caeyers (Mol)/ Bert
Vangenechten (Rijkevorsel), Lieven Janssens (Vorselaar)/ Jef pelgrims (Vosselaar)
Directeur: Eric Nysmans

Adjunct-directeur: Diane Vanspringet

Public controler: Lin Verbrugghe
Beleidsmedewerker: Tinne Antonise (verslaggever)

Verontschuldigd:
Raadsleden: Frans De Bont (Baarle-Hertog), Anita Vandendungen (Dessel), Kelly Verheyen

(Turnhout)
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Agendapunt en korte omschrijving

Verwelkoming MartineTaelman

Notulen Raad van Bestuur van 27 oktober 2021

Bijlage

202110 27 Verslag (002).docx

Data bestuursvergaderingen 2022

Het overzicht van de data voor 2022:

26 Januari - online - 17u30 tot 19u

23 Februari ~ fysiek - 9u tot 12u

23 maart - online - 17u30 tot19u

11 mei - fysiek (uitzonderins owv jaarrekening

enAV)

22 juni - online - 17u30 tot19u

24 augustus - online - 17u30 tot19u

28 september - fysiek

26 oktober - oniine - 17u30 tot 19u

23 november-fysiek

21 december - online - 17u30 tot19u

BBC: aanpassing meerjarenplan

Lin Verbrugghe, public controller, geeft een toelichting

betreffende de voorgestelde aanpassing meerjarenplan.
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Bijlage

20211125 OmgevinRsanalvse aanpassinR MPJ .docx

Presentatie: AMJP 2020-2025 Rvb.pptx

DoelstellinRenboom.pdf

Zelfstandige groepering

Momenteel loopt de beslissingsronde voor de 2 op te richten

zelfstandige groeperingen:

• De zelfstandige groepering WZK-dienstverlening m.b.t.

het afnemen van de dienstverlening

informatieveiligheid door de publieke besturen.

• De zelfstandige groepering WZK-shared services m.b.t.

de het afnemen van de dienstverlening inzake

personeelsbeheer/ financieel beheer en

informatieveitigheid door Welzijnszorg Kempen en

diverse vzw's.

Beslissingen worden ingewacht tegen 30/11/2021. Doel is te

starten op 12/1/2022.

Er zijn momenteel 14 besturen waar een positieve beslissing is

genomen. Een aantal van deze beslissingen moeten nog

bezorgd worden. Er zal contact opgenomen worden met de

besturen die nog niets bezorgd hebben.

RolMobiel

Koen Rombouts, voorzitter/ geeft een korte toelichting bij de

vraag tot de goedkeuring van de aanbestedingsprocedure voor

een aankoop van een nieuwe wagen voor RolMobiel.

Er zal een nieuwe wagen aangekocht worden via een

aanbestedingsprocedure. Eerder werd beslist om opnieuw een

grote wagen aan te kopen (8+1) ter aanvulling van de

bestaande wagens omwille van de grote inzetbaarheid (én

corona). Bijkomend is het binnen het nieuwe decreet

basisbereikbaarheid niet mogelijk om met andere wagens dan

8+1 in te tekenen op de bestekken voor het flexpiusvervoer.

Dus ook op lange termijn is dit de beste piste.

Op basis van de geraamde aankoopprijs wordt voorgesteld over

te gaan tot het voeren van een onderhandelingsprocedure

zonder bekendmaking.

Het bestek is in lijn met de voorgaande bestekken van wagens

voor RolMobiel. Het track and tracé systeem werd niet meer

opgenomen bij de wensen van de wagen, aangezien RolMobiel

ervoor kiest om eenvormigheid na te streven binnen het gehele

Raad neemt akte
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wagenpark.

Er wordt geschat dat voor de aankoop van de nieuwe wagen

een budget nodig zal zijn van €50.000 - €55.000 (inclusief BTW).

De aankoop van deze wagen is voorzien in het

investeringsbudget.

Bijlage
20211110 BB Rolmobiel Pre-advies-ADV-000162.Pdf.pdf

bestek WZK aangepaste wagen 2021 verbeterde versie.docx

Lening via het Vlaams Woningfonds

Koen Rombouts/ voorzitter, geeft duiding bij de vraag van Griet

Smaers, schepen van Welzijn (Geel) betreffende de toepassing

van een lening via het Vlaams Woningfonds en vraagt hoe de

raadsleden hiermee omgaan. Koen geeft aan er een groot te

kort is aan betaalbare (huur)woningen en sommige mensen

zoeken hun toevlucht in de aankoop van een woning. Ze

kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een

lening via het Vlaams Woningfonds. Echter de woningen die

aangekocht worden zijn vaak in heel slechte staat en vragen

veel renovatie. Het risico bestaat dat deze mensen hun lening

niet kunnen afbetalen en voor steun moeten aankloppen bij het

OCMW.

Het voorstel is om dit te agenderen op de bestuurlijke

commissie van VVSG en bij de KWR.

Netwerk

AfvaardiQinq Welzifnszorq Kempen in de Raad van

Bestuur van CGG Kempen

Koen Rombouts geeft aan dat mevr. Greet Bries haar ontslag als

afgevaardigde van Welzijnszorg Kempen in de Raad van Bestuur

van CGG Kempen heeft ingediend.

De Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen wordt gevraagd

om een nieuwe kandidaat voor te dragen aan de Algemene

Vergadering van CGG Kempen.

Jef Pelgrims/ raadslid/ stelt zich kandidaat als afgevaardigde

vanuit Welzijnszorg Kempen.

Betalingsbevelen

Het betreft betalingsbevelen met volgnummers 209 - 228 en

bijlagen PZM 168/190.

Agenda Algemene Vergadering dd. 8 december 2021

De voorlopige agenda voor de Algemene Vergadering dd. 8

december bevat volgende punten:

Agenda

Raad gaat akkoord

met voorgestelde

werkwijze
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l. Verslag Algemene Vergadering dd. 20 november 2021

2. BBC: aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

3. Varia

Vergaderdata 2022

Varia

TeruqkoppetinQ Kempense WelziinsRaad-20 november

Koen Rombouts/ voorzitter/ vraagt de aanwezige Raadsleden

naar reacties betreffende de Kempense WelzijnsRaad dd. 20

november waar staatssecretaris Sammy Mahdi een toelichting

gaf.

BertVangenechten, raadslid, geeft aan dat het een interessante

toelichting was. Er waren meer vragen dan antwoorden en er is

enige bezorgdheid over de concretisering. Er was geen concreet

antwoord betreffende de problematiek van de overbevolking.

Er zijn weinig heldere tools die ingezet kunnen worden.

Goedgekeurd

Eric Nysmans

Directeur

Koen Rombouts

Voorzitter
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