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Notulen Raad van Bestuur dd. woensdag

15 december 2021
Aanwezig;

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Manna Gys (Arendonk), StafWillemsens (Beerse)/ Anita Vandendungen (Dessel)/ Marc
Van Aperen (Hoogstraten}/ Saskia Luyten (Hulshout)/ Nele Geudens (Meerhout), Wim Caeyers (Mol)/
LiesbetDierckx(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)

l. Notulen RvB woensdag 24 november 2021
In bijlage zijn de notulen toegevoegd van de Raad van Bestuur van 24 november 2021.

20211124 Notulen.docx

Besluit

Art. l: De Raad keurt de notulen van de Raad van Bestuur dd. 24 november goed.

Met goedkeuring van de raadsleden wordt eerst agendapunt 9.1 behandeld.

9. Netwerk

9.1 Ligo Kempen: regioscan

Toelichting

Mieke Hens/ directeur Ligo en Katty Van Camp geven een toelichting over de regioscan

volwassenenonderwijs. Ligo en GVO doen deze regioscan samen om na te gaan welke noden er zijn op

via k va n volwassenenonderwijs inde Kempen. Deze regioscan is een eerste concreet project in het kader

van de edusprong van minister Weyts.

Er is een website opgemaakt waar tevens de onlinebevraging terug te vinden is. De onlinebevraglng

gebeurt bij een heel breed netwerk van partners om zeker de noden van de meest kwetsbare

doelgroepen in beeld te krijgen. Severine Appelmans, beleidsmedewerker van Welzijnszorg Kempen

heeft dit op het overleg van de arbeidstrajectbegeleiders besproken. De diensthoofden en

leidinggevenden welzijn hebben de vragenlijst ook ontvangen.

Het voorstel is om de resultaten infebruari/maartvoorte leggen aan de Raad van Bestuur.

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel, (t) 014-56 42 64, (f) 014-58 73 00, www.welzijnszorgkempen.be, BE82 0910 1021 8068
Maatschappelijke zetel. Campus Blairon 200, 2300 Turnhout, vereniging onderworpen aan het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017
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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.regioscankempen.be voor meer informatie en de bevraging.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de regioscan Kempen en keurt het voorstel goed om de resultaten

voor te leggen tijdens twee werksessies.

2. Financiën

2. l Kwartaalci'ifers 3e kwartaal

Toelichting

EricNysmans/directeur, overloopt kort de kwartaalcijfers van het 3e kwartaal. Deze zijn ook toegevoegd

in de bijlage.

Inhoudelijke bespreking

Lieven Janssens, raadslid, vraagt welke evolutie er zit in de cado's. Dit thema leeft zeker in Vorselaar,

waar aandacht gaat naar kortere ontzorging van de mantelzorgers, het verruimen van cado's buiten een

lokaal dienstencentrum of een WZC.

Jef Pelgrims, raadslid en voorzitter van de stuurgroep, geeft aan dat de cado's in corona hun waarde

bewezen hebben. Er werd ingezet op het blijven bereiken van de gebruikers van de cado's. Als mensen

niet naar mochten komen, gingen de medewerkers naar de mensen thuis.

Er wordt ingezet op de versterking van de leidinggevenden om cado's professioneler aan te sturen zodat

de kwaliteit nog verhoogd kan worden. Dit traject heeft door corona vertraging opgelopen. Daarnaast

is er extra aandacht voor de mantelzorgers. Er is een samenwerking met Thomas More. Een aantal

studenten zullen hun scriptie schrijven over dit onderwerp.

Jef geeft aan dat er nog marge voor verbetering en dat dit het streven moet zijn om steeds betere

kwaliteit te bieden.

Koen Rombouts, voorzitter, geeft duiding bij de vraag of er nog uitbreiding mogelijk is. Bij de start van

de cado's werd een contingent afgesproken en dit werd verdeeld in de Kempen tussen de verschillende

aanbieders van Thuiszorg. De uren nodig voor de uitbating van een cado behoren tot het contingent van

de thuiszorg. De verdeling werd gemaakt op basis van de behoeftes van de lokale besturen. Daarnaast

was er alleen een uitbreiding mogelijk in de lokale besturen waar er nog geen erkenning van dagopvang

(in het kader van thuiszorg) was.

In Turnhout is er mogelijks nog een uitbreiding, maar ook dit heeft door corona vertraging opgelopen.

Er zijn gesprekken met Orion gaande. Daarnaast zou er in Beerse ook nog een uitbreiding mogelijk zijn,

maar op dit moment is er geen vraag.

Eric Nysmans, directeur, geeft aan dat de werking van een cado een sprong voorwaarts moet maken en

meer moet doen dan 'alleen bezig zijn met mensen'. De samenwerking met de studenten van Thomas
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More biedt hier opportuniteiten om een cado vernieuwend te laten werken. Dit model kan impact

hebben.

Jef Pelgrims, raadslid, geeft aan dat de cado's van Thuiszorg Kempen goed functioneren. Dit is zeker niet

het geval bij de andere aanbieders. Er is geen samenwerking met de andere aanbieders zoals

Familiehulp. De werking van de cado'svan Thuiszorg Kempen is volledig autonoom.

Lieven Janssens, raadslid, geeft aan dat er een grote nood is aan cado's. Tegelijkertijd wordt aangegeven

dat niet in elke organisatie de cado's levensvatbaar zijn. Er zijn een aantal factoren die het succes mee

verklaren/ een goede organisatie, infrastructuur en inhoudelijke oriëntatie.

Koen Rombouts, voorzitter geeft aan dat de meeste cado's van Thuiszorg Kempen een huiselijke sfeer

uitstralen en een goede locatie hebben (een huis in de rij). Dit maakt de drempel voor mantelzorgers en

gebruikers een stuk kleiner.

Bijlage
RvB 27.10.2021 (le+2e + 3e kwl.pptx

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de kwartaalcijfers van het 3e kwartaal 2021.

2.2 Aankoop boekhoudsoftware

Toelichting

Koen Rombouts bespreekt kort de vraag betreffende de aankoop van boekhoudsoftware.

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.

Voor de dienstverlening aan de vzw's wordt gewerkt met aparte software. Heden wordt vastgesteld dat

de huidige software qua architectuur niet mee evolueerde om toekomstgericht de digitaliseringstrends

te volgen. De software is momenteel niet van thuis uit te bedienen zonder bijkomende investeringen.

Hierdoor kunnen sommige medewerkers niet telewerken.

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.

We willen graag anywhere/ anytime en anyplace kunnen werken. Om dit alles te realiseren is er nood

aan moderne boekhoudkundige softwaretools.
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Bij de huidige software Woonpartners (Fiadpro) stelden we vast dat hier niet de antwoorden op onze

wensen lagen. Wat volgde/ is een marktbevraging.

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.

Meer informatie over de gunning is te raadplegen in de bijlage.

Bijlage

20211215 Boekhoudsoftware.docx

Besluit

Art. l: De Raad verklaart zich akkoord 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.

3. Personeel

Toelichting

Diane Vanspringel/ adjunct-directeur/ geeft een toelichting betreffende de wijzigingen voor het

zorgpersoneel.

Zoals al langer bekend is het de bedoeling om het zorgpersoneel van de publieke en private sector onder

te brengen in een nieuw loonhuis/ kortweg IFIC genoemd. Idee hierachter is het personeel te gaan

verlenen op basis van de functieweging. Voor de publieke sector, die gewoon is te verlenen op basis

van diplomaniveau/ is dit een grote wijziging.

Zeer recent werden de onderhandelingen ter zake voor de publieke sector afgerond.

De sector ouderenzorg met o.a. de woonzorgcentra zal begin 2022 worden ingeschoven in de IFIC-

classificatie. VVSG gaf hieromtrent recent een webinar.

Voor de sector Thuiszorg waaronder Thuiszorg Kempen ressorteert is de effectieve conversie gepland

in 2023.

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.

Aan de Raad van Bestuur zal goedkeuring worden gevraagd om het onderhandeld akkoord uit te voeren

vanaf januari 2022. De precieze toedracht alsook de uitvoeringsmodaliteiten zullen ter vergadering

nader worden toegelicht.
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Inhoudelijke toelichtinR

Enkele raadsleden bevestigen aan dat dit een grote oefening is voor de WZC's.

Diane Vanspringel geeft aan dat er nog informatiesessies voor de personeelsdiensten van de lokale

besturen georganiseerd worden.

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.

Koen Rombouts/ voorzitter, geeft aan dat er nog over enkele punten onduidelijkheid is (voornamelijk

betreffende de financiering} en dat het daarom aangewezen is even te wachten met het versturen van

de brief. Dit wordt wel meegenomen naar de volgende bespreking van dit agendapunt.

Bijlaee

Thuiszorg en IFIC.pptx

Besluit

Art. l: De Raad gaat akkoord met het voorstel om de omzettingen voor de verzorgenden met ingang

van 1/1/2022 door te voeren en de retro-actieve rechtzettingen over 2021 in het voorjaar te

realiseren.

Art. 2: Een aansluitend voorstel voor de aanvullende thuiszorg en de verantwoordelijke wordt in

januari geagendeerd.

Art. 3: 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.

4. Zelfstandige groeperingen
Toelichting

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 ailen partijen een beslissing ontvangen en kan er op 1/1/2022 van start worden

gegaan.

De presentatie met meer duiding is te raadplegen in de bijlage.

Bijlage

Zelfstandige Eroeperingen.pptx

Besluit
Art. l: De Raad neemt akte van de stand van zaken betreffende de zelfstandige groeperingen.
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5. Werktafel met Febelfin

Toelichting

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 naar de vier grootste banken (ING, Belfius/

KBC en Paribas-Fortis) om aandacht te vragen voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving.

Als reactie op deze brief werd door Febelfin contact opgenomen om in dialoog te gaan. Debankensector

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.

De vraag is eveneens voorgelegd bij de diensthoofden sociale dienst om input te leveren welke

mogelijke oplossingen zij kunnen aanleveren met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare, denk

aan ouderen, anderstaligen en laaggeletterden/ digibeten....

Inhoudelijke toelichting

Lieven Janssens, raadslid, geeft aan dat deze problematiek enkele jaren geleden zich heel duidelijk

manifesteerde in Vorselaar. Er is in diagloog gegaan met Batopin om versterkend te werken vanuit het

idee 'integratecf community care' waarbij allerlei vormen van dienstverlening samen worden

aangeboden.

Koen Rombouts/ voorzitter, geeft aan dat ideeën nog zeker aangereikt kunnen worden tot 11 januari

via onderstaand formulier.

https://forms.office.com/r/4rasJtEc3p

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van het geplande werkoverleg met Febelfin en gaat akkoord om

voorstellen te bezorgen aan de voorzitter, directeur of via het online formulier.

6. Covid-subsidies

Toelichting

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.

Volgende signalen worden vanuit beide overlegfora meegegeven:

De vooropgestelde doelgroepen worden onvoldoende bereikt ondanks vele initiatieven die

opgezet worden.
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Er is een enorme versnippering van middelen met elk een andere rapporteringsverplichting. Dit

is een administratieve last voor de sociale diensten.

De verwachting is dat er nog een doelgroep zal komen, eens alle steunmaatregelen (zoals de

tijdelijke werkloosheid) wegvalt. Tot op heden is er geen enorme stijging van steunaanvragen

te noteren.

De controies van de POD MI dienen met de nodige pragmatiek te worden benaderd met ook

het duidelijk moeilijke kader waarin deze steunen toegekend werden. De OCMW's waren een

van de weinige instanties die verplicht bereikbaar moesten zijn waardoor ze overstelpt werden

door administratieve vragen (deze problematiek werd reeds eerder besproken op de Raad van

Bestuur).

De toegekende steunen passen niet in de visie en missie van de OCMW's waar gewerkt wordt

naar zelfredzaamheid en het verhogen van competenties. De verschillende bijkomende

subsidies worden aangevoeld a!s een sinterklaaspolitek, maar zijn niets structureei en hebben

geen tot weinig impact op langere termijn.

Er was te weinig ruimte om in te zetten op extra personeel, wat juist een vereiste is om

outreachend te werken naar nieuwe doelgroepen.

De bestedingsperiode van verschillende toegekende middelen is ondertussen verlengd.

Inhoudelijke bespreking

Keify Verheyen, raadslid, geeft aan dat er vanuit de centrumsteden reeds overleg geweest is met het

kabinet en minister Lalieux. Er werden reeds bezorgdheden meegegeven die hier ook benoemd worden.

De administratie gaat heel rigide om met de controles. De minister had aangegeven dat zij op de hoogte

gesteld wenst te worden indien er ervaringen zijn dat de controles niet correct zijn.

Turnhout wordt geconfronteerd met een enorme stijging van de armoededjfers. Kelly geeft enkele

cijfers weer. Het lokaal budget is ontoereikend om een antwoord te formuieren voor deze stijging. De

extra middelen zijn zeker welkom om de visie en missie in het kader van armoedebestrijding versneld

te kunnen uitvoeren. Maar tegelijk is het belangrijk om deze middelen te verduurzamen. De piek zal nog

komen/ zo wordt verwacht dat er veel mensen hun energiefactuur niet zullen kunnen betalen. De

middelen hiervoor zijn reeds lang opgebruikt. Vanuit Turnhout zal ook extra steun gevraagd worden aan

het kabinet.

Een brief opmaken kan zeker, maar dan moet het accent veel meer gelegd worden op het verduurzamen

van deze middelen om armoede te bestrijden.

In Turnhout werd gewerkt met data-analyse om nieuwe cliënten te kunnen bereiken. Dit heeft gewerkt.

Vanuit Turnhout is er ook een aanbod om dit bij de andere besturen mee op te zetten.
A i

/nL
Koen Rombouts, voorzitter, geeft aan dat dit zeker verder kan worden toegelicht op de Kempense ƒ1 jf]

ƒ
WelziJnsRaad en dat het een interessante piste is om potentiële cliënten op te sporen. Daarnaast geeft "^ j

Koen aan dat 'sinterklaaspofitiek' niet in de brief opgenomen wordt. Het schetst eerder het beeld dat

er leeft bij de diensthoofden en leidinggevenden. De focus in de brief moet liggen op de bezorgdheden

inzake de controle van de middelen, vraag tot verduurzaming en tevens de piek die nog verwacht wordt.
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Bert Vangenechten, raadslid, geeft aan dat de controles heel steng gebeuren. Hij heeft signalen

ontvangen dat er al middelen teruggevorderd werden door de POD MI. De ervaring in Rijkevorsel was

dat het heel moeilijk was om de vooropgestelde doelgroepen te bereiken en de middelen op een goede

manier te besteden (omdat de link met covid moest worden aangetoond).

KellyVerheyen, raadslid, geeft aan dat er 2x50 miljoen € wordt voorzien om REMI bij de lokale besturen

uit te rollen. In Turnhout zijn ze op dit moment bezig met de voorbereiding om dit te implementeren.

Het is misschien een taak voor Welzijnszorg Kempen om de andere besturen hierin te ondersteunen.

Ten tijde van corona werd er te weinig ondersteuning geboden door Welzijnszorg Kempen aan de lokale

besturen.

Eric Nysmans, directeur geeft aan dat de gebruikte methodiek van Turnhout om nieuwe potentiële

cliënten op te sporen interessant is. In januari staat een gesprek met Bérénice gepland en dit aspect kan

dan ook bevraagd worden. Op de volgende raad kan een reflectie gegeven worden.

Besluit

Art. l: De Raad verklaart zich akkoord om deze bezorgdheden over te maken aan de minister en de

POD MI met als focus volgende drie punten: de bezorgdheden inzake de controle van de middelen,

vraag tot verduurzaming en tevens de piek die nog verwacht wordt.

Art. 2: De Raad neemt akte van het aanbod van raadslid Kelly Verheyen om de methodiek van data-

analyse toe te lichten op een volgende Kempense WelzijnsRaad en dit tevens aan te bieden bij de

lokale besturen.

Art. 3: De Raad neemt akte van de vraag om vanuit Welzijnszorg Kempen ondersteuning te bieden in

de voorbereiding voor de implementatie van REMI. Volgende raad wordt dit punt verder besproken.

7. De Kempen Beweegt

Toelichting

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 berekend op basis van het inwonersaantal.

De vraag ligt voor om dit initiatief verder te ondersteunen. Er zijn twee mogelijke scenario's.

Voorstel l

Productie 13.250,00 euro (16.032/50 incl. BTW) voor opnames & productie #DeKempenbeweegt
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Voorstel 2

Indien elke gemeente 1000 euro kan vrijmaken dan kan er samen met de andere partners een héél Jaar

uitzendingen voorzien worden: voorjaar en najaar. (27*1000 = 27.000 euro)

Extra partners in dit verhaal:

- Sportregio Zuiderkempen ILV (Mol-Geel-Laakdal-Meerhout-Kasterlee-Balen-Desset-Retie)

-Jako~DV13

-Sport Vlaanderen

-Gemeente Mol

Er wordt nagegaan ofwelzijnsregio Mechelenook kan participeren.

Inhoudelijke bespreking

Kelly Verheyen, raadslid/ geeft aan dat er een korte bevraging werd gedaan bij de seniorenraad en

dienstencentra waaruit blijkt dat het een mooi initiatief is. Er werd aangegeven dat er te weinig

bekendheid is. Het voorstel is om een klein budget te voorzien om een degelijke promotiecampagne op

te zetten.

Wim Caeyers, raadslid, geeft aan dat dit een heel goed voorstel is. Er kan zeker worden nagegaan of het

mogelijk is om een communicatieplan op te maken. Mogelijk kunnen de krachten vanuit een aantal

communicatiediensten gebundeld worden om een goede campagne op te zetten.

Koen Rombouts, voorzitter/ geeft aan dat hij dit project zal voorleggen op de raad van bestuur van de

Sportregio Noorderkempen. De vraag wordt voorgelegd aan de raadsleden om hun bevoegde schepen

van sport op de hoogte te stellen van dit project.

BertVangenechten, raadslid, geeft aan dat er vorig Jaar beslist werd om eenmalig een financiële bijdrage

te leveren. Hij ervaart persoonlijk weinig feedback. Hij zat de vraag voorleggen aan het CBS.

Koen Rombouts, voorzitter/ geeft aan dat er extra informatie beschikbaar is die de meerwaarde

mogelijks mee kan aantonen. Koen erkent dat er meer ingezet moet worden op de promotiecampagne.

Er kan ook worden nagevraagd bij lOKofereen artikel kan worden opgenomen in het infomagazine.

Lieven Janssens, raadslid/ geeft aan dat de promotiecampagne heel breed gevoerd moet worden. Het

format is nog te weinig bekend bij eerstelijnsdiensten, zoals huisartsen/ gezondheidsconsultenten...

Zij zouden dit ook kunnen gebruiken in hun hulpverleningen cliënten er naartoe leiden.

Anita Vandendungen, raadslid/ geeft mee dat het programma in Dessel goed bekend en gevolgd wordt.

Er komt positieve feedback op. Er wordt in Dessel via verschillende kanalen gecommuniceerd.

BiJlaRe

ffdeKempenbeweegt december 2021 WZZK.docx
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KEI-Award beweegprogramma RTV.pdf

respons beweegprogramma.pdf

Besluit

Art. l: De Raad gaat akkoord met het voorstel om het project verder financieel te ondersteunen voor

het bedrag van 27.000 € zodat er budget is om l jaar uit te zenden.

Art. 2: De Raad gaat akkoord met het voorstel om de kostprijs op eenzelfde manier te verdelen als de

eerste keer, namelijk via Thuiszorg Kempen voor de aangesloten besturen/ de andere 7 besturen

krijgen een voorstel op basis van inwonersaantal. Dit wordt nog bezorgd aan deze besturen.

Art. 3: De Raad gaat akkoord met het voorstel om een goede promotiecampagne te ontwikkelen met

het doel meer bekendheid te bekomen. Er zal een werkgroep van enkele communicatiemedewerkers

worden samengesteld om dit uit te werken.

8. Conferentie Kempense Burgemeesters

De Conferentie van Kempense Burgemeesters kwam samen op zaterdag 27 november 2021. De

uitnodigingen 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-heffinRen.pdf
11 Streekfonds IOK Provincie Antwerpen.pdf

Besluit

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

dd. 27 november 2021.

9. Betalingsbevelen
De betalingsbevelen nr. 229 - 241 met betaalbestanden nr. 191 tot 202 zijn raadpleegbaar via

onderstaande linken.

Bijlage

20211209103131926.Ddf

20211209103206559.pdf

Besluit

Art. l: De Raad bevestigt de betalingsbevelen bevestigen.
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10.1 Afscheid Staf Willemsens

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.

10.2 Youaht at Risk

Wim Caeyers, raadslid, vraagt naar ervaringen betreffende de vzw Yought at Risk. Er zouden projecten

zijn geweest in Turnhout en 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.

10.3 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.

10.4 Housina 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.

Ermoetvoorlfebruarieen voorstel van samenwerkingsovereenkomst opgemaakt kunnen worden. Dit

traject past in het ruimere kader van precair wonen.

C. ^H^CL^^ te .. ^C[^-^^^

C^ A-eiLiL vcc^L^e.^
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