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dd. woensdag 15 december 2021
Aanwezig:

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Marina Gys (Arendonk}, StafWitlemsens(Beerse)/AnitaVandendungen (Dessel),

Marc Van Aperen (Hoogstraten)/ Saskia Luyten (Hulshout), Neie Geudens (Meerhout)/ Wim
Caeyers (Mol), Liesbet Dierckx (Oud-Turnhout)/ BertVangenechten (Rijkevorsel), KellyVerheyen

(Turnhout), Lieven Janssens (Vorselaar), Jef pelgrims (Vosselaar)
Directeur: Eric Nysmans

Adjunct-directeur: Diane Vanspringel

Beleidsmedewerker: Tinne Antonise (verslaggever)

Verontschuldigd:
Raadsleden: Frans De Bont (Baarle-Hertog), Martine Taelman (Grobbendonk)
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Agendapunt en korte omschrijving

Notulen Raad van Bestuur van 27 oktober 2021

Bijlage

20211124 Notulen.docx

Met goedkeuring van de raadsleden wordt eerst

agendapunt 9.1 behandeld.

Netwerk

UQO Kempen: recfioscan

EVtieke Hens, directeur Ligo en Katty Van Camp geven een

toelichting over de regioscan volwassenenonderwijs. Ligo en

CVO doen deze regioscan samen om na te gaan welke noden er

zijn op vlak van volwassenenonderwijs in de Kempen. Deze

regioscan is een eerste concreet project in het kader van de

edusprongvan minister Weyts.

Het voorstel is om de resultaten in februari/maart voor te

leggen aan de Raad van Bestuur.

Eric Nysmans, directeur, vult aan dat de resultaten worden

voorgelegd aan tijdens twee werksessies, een voor de

schepenen welzijn/ de andere voor de diensthoofden en

leidinggevenden welzijn.

De website: www.regioscankem.pen.be voor meer informatie

en de bevraging.

Stemming

Goedgekeurd

Goedgekeurd
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Financiën

Kwartaalcijfers 3e kwartaal

Eric Nysmans, directeur/ overloopt kort de kwartaalcijfers van

het 3e kwartaal. Deze zijn ook toegevoegd in de bijlage.

Er volgt nog een gesprek over de cado's.

Biilage

RvB 27.10.2021 (le+2e + 3e kw).pptx

Aankoop boekhoudsoftware

Koen Rombouts bespreekt kort de vraag betreffende de

aankoop van boekhoudsofEware.

Welzijnszorg Kempen had reeds de intentie om in te zetten op

verdere digitalisering van de dienstverlening rond financieel

beheer. Corona heeft ertoe bijgedragen dat dit proces versneld

wordt ingevoerd. Het huidige pakket laat niet toe te telewerken

en biedt ook onvoldoende antwoord op de verwachtingen

inzake moderne boekhoudsoftware.

Welzijnszorg Kempen heeft steeds gestreefd de interne werking

zoveel mogelijk te digitaliseren om de efficiëntie in de werking

te verhogen, zo ook rond financieel beheer. Daarnaast willen

we de link met de klant digitaliseren om alzo de papierstroom

te minimaliseren en het uitvoerend boekhoudkundig werk - dat

arbeidsintensief is - te beperken. We willen via de link met de

klant ook een digitaal goedkeuringsproces instellen en betere

rapportering realiseren.

Diane Vanspringel, adjunct-directeur, vult aan dat er drie

pakketten werden verkend. De kwalitatieve insteken zijn mee

bepalend geweest in de voorgelegde keuze. Er werd rekening

gehouden met een verdere digitalisering en de mogelijkheid tot

het opzetten van een frontdesk om de communicatie en

verbinding met externen te verbeteren.

Het voorstel is om de gunning toe te wijzen aan Winbooks on

Web voor een totale kost van 29.992/40 euro excl btw voor 4

jaar. Dit komt neer op een jaarlijks recurrente kost van 6.115,60

euro excl btw en een éénmalige kost van 5.530 euro excl btw.

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Personeel

Diane Vanspringel, adjunct-directeur/ geeft een toelichting

betreffende de wijzigingen voor het zorgpersoneel.

Voor de sector Thuiszorg waaronder Thuiszorg Kempen

ressorteert is de effectieve conversie gepland in 2023.

Raad gaat akkoord
met voorgestelde

werkwijze
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Toch werd in de onderhandelingen overeengekomen om voor

het verzorgend personeel en de poetshulpen een voorafname

op deze conversie te realiseren en dit vanaf januari 2022.

Daarenboven zal in 2022 ook voor het jaar 2021 een

retroactieve rechtzetting moeten gebeuren voor de periode juli

tot en met december 2021.

De meerkost van deze operatie zal volledig worden gefinancierd

met de VIA-middelen.

Jef Pelgrims, raadslid en voorzitter stuurgroep Thuiszorg

Kempen geeft aan dat de sector niet goed uit deze

onderhandelingen komt. Hij stelt voor om een brief met de

impact voor Thuiszorg Kempen op te maken waarin de zwakke

concurrentiepositie duidelijk naar voor komt.

Een aansluitend voorstel voor de aanvullende thuiszorg en de

verantwoordelijke wordt in Januari geagendeerd.

Er wordt nog geen brief opgemaakt om de impact voor
Thuiszorg Kempen te duiden omdat er een aantal elementen

nog verder uitgeklaard moeten worden. Bij de volgende

bespreking van dit agendapunt zal er worden nagegaan of een

brief nog opportuun is.

Biilage
Thuiszorg en IFIC.pptx

Zelfstandige groepering

Diane Vanspringel, adjunct-directeur, geeft een korte stand van

zaken betreffende de oprichting van 2 zelfstandige

groeperingen.

De beslissingsronde die liep tot 30/11/2021 is inmiddels

afgerond.

Inmiddels werd van allen partijen een beslissing ontvangen en

kan er op 1/1/2022 van start worden gegaan.

Bijlage

Zelfstandige groeperingen.pptx

Werktafef met Febelfin

Eric Nysmans, geeft een korte duiding bij de vraag van Febelfin

om een werktafel te organiseren.

Naar aanleiding van de bespreking van het proces van

digitalisering bij de banken en tevens het sluiten van

bankautomaten en -kantoren, werd een brief verstuurd naarde

vier grootste banken (ING, Belfius/ KBC en Paribas-Fortis) om

aandacht te vragen voor de kwetsbare doelgroepen in de

Raad neemt akte

Raad neemt akte
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samenleving.

Als reactie op deze brief werd door Febelfin contact

opgenomen om in dialoog te gaan. De bankensector geeft aan

dat ze zich bewust zijn van de kwetsbare doelgroepen en zetten

in op tal van initiatieven om hieraan tegemoet te kunnen

komen. Ze hebben aan Febelfin gevraagd om dit mee te

coördineren en het voortouw te nemen.

Op 18 januari zal er een online meeting georganiseerd worden
om vanuit de lokale besturen input te geven aan Febelfin. Deze

uitnodiging is ook bezorgd aan enkele andere

welzijnsverenigingen zodat zij kunnen aansluiten en input
leveren vanuit hun regio.

Bijlage
https://forms.office.com/r/4rasitEc3p

Covid-subsidies

Koen Rombouts geeft duiding bij de vraag van de

leidinggevenden welzijn en de diensthoofden sociale dienst om

een reactie naar de POD MI en de minister te versturen

betreffende de toegekende covid-subsidies en de controle op

deze middelen.

Er volgt een inhoudelijke bespreking waarbij de focus van de

brief scherp word gesteld/ namelijk de bezorgdheden inzake de

controle van de middelen, vraag tot verduurzaming en tevens

de piek die nog verwacht wordt.

Daarnaast wordt het voorstel gedaan om vanuit Welzijnszorg

Kempen ondersteuning te bieden voor de implementatie van

REMI.

Het aanbod van Turnhout inzake data-analyse voor de sociale

dient wordt toegelicht door raadslid Kelly Verheyen.

De Kempen Beweegt

Wim Caeyers, raadslid, geeft toelichting bij de vraag om het

project "De Kempen Beweegt" verder te ondersteunen.

"De Kempen Beweegt" is een verderzetten van het project Mol

Beweegt dat ten tijde van de eerste corona lockdown het

levenslicht zag. Er werden bewegingsfilmpjes gemaakt die

dagelijks op RTV uitgezonden werden. Eind 2020 werd op de

Raad van Bestuur beslist om dit project verder financieel te

ondersteunen voor een periode van 3 maanden. Elk lokaal

bestuur heeft zich geëngageerd om dit project financieel te

ondersteunen. Er werd toen beslist om dit te financieren via

Thuiszorg Kempen. Voor de overige besturen werd de kostprijs

Raad gaat akkoord

met voorgestelde

werkwijze

Goedgekeurd
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berekend op basis van het inwonersaantal.

Tijdens de inhoudelijke bespreking wordt aangegeven dat een

degelijke promotiecampagne noodzakelijk is om meer

bekendheid te krijgen.

In Rijkevorsel zal dit voorstel eerst op het CBS besproken

worden.

Het voorstel is om te investeren in een jaar uitzendingen, ten

bedrage van 27.000 €. De verdeling van de kostprijs verloopt via

Thuiszorg Kempen en voor de andere besturen wordt een

bijdrage in de kostprijs op basis van het inwonersaantal

gevraagd.

BijlaRe

ffdeKempenbeweegt december 2021 WZZK.docx

KEI-Award beweegprogramma RT^/.pdf

respons beweegprogramma.pdf

Conferentie Kempense Burgemeesters

De Conferentie van Kempense Burgemeesters kwam samen op

zaterdag 27 november 2021. De uitnodiging en voorbereidende

nota zijn toegevoegd in de bijlagen. De verder opvolging van

het dossier inzake domiciliefraude en overbevolking, Kind in

Nood Kempen en het verslavingsbeleid in Kempen zijn enkele

van de agendapunten die werden besproken.

Bijlage

Brief agenda conferentie.pdf

Toelichtende nota AC.CKB 27 november 2021.pdf

9 Afbouw lokale ELIA-heffingen.pdf
11 Streekfonds IOK Provincie Antwerpen.pdf

Betalingsbevelen
Het betreft betalingsbevelen met volgnummers 229 - 241 en

bijlagen PZM 191 tot 202.

Varia

Afscheid Staf Wittemsens

Koen Rombouts richt een dankwoord aan Staf. Vanaf januari zal

Staf in de Raad van Bestuur vervangen worden.

Staf bedankt op zijn beurt de raadsleden voor de goede

samenwerking.

Youqht at Risk

Wim Caeyers, raadslid, vraagt naar ervaringen betreffende de

Raad neemt akte

Goedgekeurd
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vzw Yought at Risk. Er zouden projecten zijn geweest in

Turnhouten Hulshout.

Eric Nysmans/ geeft aan dat hij deze vzw goed kent. Hij wil deze

wel uitnodigingen om een toelichting te geven op een volgende

raad van bestuur.

Daklozen in Turnhout

Kelly Verheyen, raadslid/ geeft aan dat er een enorme stijging

van het aantal daklozen in Turnhout. Momenteel zijn er 200

daklozen in begeleiding. Dit is een stijging van 30%. Daarbij

komt dat de helft van medewerkers thuis is omwille van

quarantaine of ziekte. De diensten zijn onderbemand.

De daklozen worden opgevangen in hotels in de Kempen.

Normaal worden deze teruggeroepen naar Turnhout voor de

opvolging van hun begeleiding (en zoektocht naar huisvesting)/

maar dit is momenteel niet mogelijk. Er werd een brief

verstuurd naar de voorzitters BCSD waar deze situatie werd

uitgelegd. Het is mogelijk dat er aanmeldingen komen van

cliënten die reeds in begeleiding van Turnhout zijn. Dit kan dan

zeker afgestemd worden.

Housinq First

Eric Nysmans, geeft aan dat CAW De Kempen een goedkeuring

heeft om te starten met 5 housing first trajecten. Er zal

kortelings in gesprek gegaan worden met de

bouwmaatschappijen en lokale besturen. Er moet voor l

februari een voorstel van samenwerkingsovereenkomst

opgemaakt kunnen worden. Dit traject past in het ruimere

kader van precair wonen.

Eric Nysmans

Directeur

Koen Rombouts

Voorzitter


