
Kempen

Notulen Raad van Bestuur

dd. woensdag 26 januari 2022
Aanwezig;

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Manna Gys (Arendonk), Frans De Bont (Baarle-Hertog), Annemie Guns (Beerse), Anita
Vandendungen (Dessel), Martine Taelman (Grobbendonk), Saskia luyten (Hulshout), Nele Geudens

(Meerhout), Wim Caeyers (Mol), Liesbet Dierckx (Oud-Turnhout), BertVangenechten (Rijkevorsel),
Kelly Verheyen (Turnhout), Jef pelgrims (Vosselaar}
Directeur: Eric Nysmans

Beleidsmedewerker: Tinne Antonise (verslaggever)

Verontschuldigd:
Raadsleden: Marc Van Aperen (Hoogstraten), Lieven Janssens (Vorselaar)

0. Jef Pelgrims vraagt het woord en schetst de situatie

Jet Pelgrims geeft een duiding bij de politieke wijzigingen in Vosselaar waardoor hij niet ianger schepen

is en daardoor ook geen bestuurder en ondervoorzitter van Welzijnszorg Kempen kan zijn.

Hij richt een dankwoord naar de voorzitter/ bestuurders en organisatie. Hij geeft aan dat er gekoesterd

moet worden wat Welzijnszorg Kempen is en betekent voor de regio.

De voorzitter en enkele raadsleden richten een warm dankwoord aan Jef.

l. Verwelkoming Annemie Guns

Toelichting

Mevr. Annemie Guns wordt voorgedragen ais vervanging van Staf Willemsens als vertegenwoordiger

voor Beerse. Deze wijziging wordt op de eerst volgende algemene vergadering ter goedkeuring

voorgelegd. In afwachting is het voorstel om mevr. Guns uit te nodigen om de Raad van Bestuur bij te

wonen als kandidaat-bestuurder.

Besluit

Art. l: De Raad keurt het voorstel goed om mevr. Annemie Guns als kandidaat-bestuurder te laten

participeren aan de vergaderingen/ in afwachting van een beslissing van de Algemene vergadering.

2. Notulen RvB woensdag 15 december 2021
In bijlage zijn de notulen toegevoegd van de Raad van Bestuur van 15 december 2021.

20211215 Notulen.docx

Besluit

Art. l: De Raad keurt de notulen van de Raad van Bestuur dd. 15 december 2021 goed.
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3. Kempense WelzijnsRaad
Koen Rombouts bespreekt kort de agenda van de volgende Kempense WeizijnsRaad. De KWR gaat

digitaal door op zaterdag 5 februari.

De agenda voor het overleg ziet er als volgt uit:

l. Coronabeleid voor de vaccinatiecentra en test centra. Secretaris-generaal van het Departement

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Karin Moykens zal een toelichting geven over het

Coronabeleid, nu en morgen, en hierover met ons in dialoog gaan.

Concrete aanleiding voor dit agendapunt is o.m. de bezorgdheid over de onduidelijkheid voor

de vaccinatiecentra die groot is, zeker ook bij de vrijwilligers die ai maanden helpen.

De burgemeesters en voorzitters eerstelijnszones worden ook uitgenodigd om deze toelichting

bij te wonen.

2. Inzet van datakruising voor de besteding van de coronamiddeten -goede praktijk van Turnhout.

Intervisie moment: Kan deze techniek ook gebruikt worden in de strijd tegen energie-armoede?

Volgende vragen zijn er:

o Hoe de middenklasse bereiken ? Zij worden nu voor het eerst geconfronteerd met

financiële problemen. Hoe deze groep richting hulpverlening krijgen?

o Hoe omgaan met toekennen van steun voor de groep die net buiten de steunbarema's

vailen?

Aanvulling na bespreking van de variapunten:

In het kader van het luik energie-armoede: bespreking Project Papillon - SAAMO West-
Vlaanderen.

Er zijn 2 vragen die vanuit de Raad van Bestuur voorgelegd worden, namelijk:
o Wat zijn de concrete voordelen van het project, wat zijn de verwachtingen naar het

lokaal bestuur ? Kan dit project een meerwaarde vormen? Wat zijn de ervaringen van

het lokaal bestuur van Beerse die reeds enige tijd participeren aan dit project?
o Is er draagvlak om hier een regionaal kader / werkwijze voor op te maken?

3. CGG Kempen - Toelichting Wim Wouters met 4 pijlers inzake financiering en uitbreiding

diensten bij de lokale besturen.

4. Collectief Kempen: samenwerking tussen verschillende actoren in bijzonder jeugdzorg om een

goede overgang te maken voor kwetsbare jongeren. Vanuit de werkgroep basisrechten is

voorstel voor een regionaal kader opgemaakt inzake 3 FAQ's van de POD MI. De drie FAQ'sgaan

over onderzoek onderhoudsplicht/ toekenning instailatiepremie en toekenning leefloon

alleenstaande. Vraag om dit voorstel goed te keuren zodat dit een regionaal kader kan worden.

5. Kennisgeving Social Work Day-15 maart en Sociaal Werk Conferentie-5 mei

6. Voorbereiding gesprek met Alexendre Lesiw. Voorstel om de voorzitter POD MI uit te nodigen

voor een gesprek. Vraag naar mogelijke agendapunten.

7. Data KWR 2022

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de agenda van de KWR dd. 5 februari. Na bespreking van de

variapunten wordt het project Papillon toegevoegd aan agendapunt 2.
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4. Projectwerking

4.1 Precair wonen

4.1.1 Daklozentellina

Toelichtine

Sanne Verheyen, beleidsmedewerker, geeft toelichting bij de vraag inzake de kandidatuurstelling voor

een wetenschappelijke telling van het aantal daklozen in de regio.

Vanuit het onderzoeksteam Lucas van de KU Leuven en de Koning Boudewijnstichting is een oproep

gelanceerd naar kandidaatstellingen voor wetenschappelijke telling van het aantal daklozen inde regio.

Eerder vonden deze tetiingen ook al plaats in Limburg/Gent/Aarlen en Luik. Op dit moment zijn tellingen

bezig in Zuid- West Vlaanderen, ELZ BraVio/ Namen en Charieroi.

Vanuit het overleg leidinggevenden Welzijn en het platform precair wonen Kempen werd de vraag

gesteld vanuit de Kempen een kandidaatstelling in te dienen om een wetenschappelijk onderbouwd

beeld de krijgen van het aantal daklozen en hun profiel in onze regio.

In de Kempen werken we al geruime tijd samen rond personen in precaire woonsituaties. Echter

éénduidige cijfers om de problematiek personen in een precaire woonsituatie in beeld te brengen

ontbreken of vertonen hiaten. Een goed uitgevoerde studie kan alvast één van deze hiaten invullen en

verdere samenwerking ondersteunen.

Het betreft een point in time telling wat wil zeggen dat er een datum wordt bepaald waarbij alle

deelnemende organisaties nagaan hoeveel daklozen er op dat moment onder hun cliënten zijn volgens

de Ethos light typologie waarbij ook personen die leven met een dreigende uithuiszetting meegenomen

worden. Al deze personen dienen anoniem geregistreerd te worden door de deelnemende diensten

met enkele persoonskenmerken. Deze gegevens worden dan verwerkt door Lucas KU Leuven (dubbele

registraties uithalen,...}. Aan de kwantitatieve resultaten worden ook lokale focusgroepen gekoppeld

om de resultaten correct te kunnen interpreteren.

Voor het uitvoeren van deze telling kijken we niet alleen naar de sociale diensten van de OCMW's en

CAW De Kempen maar ook naar andere organisaties zoals de geestelijke gezondheidszorg/ bijzondere

jeugdzorg, penitentiaire inrichtingen, politiediensten, inloopcentra, verenigingen waar armen het

woord nemen, VAPH,...

Het voorbereidende werk zal i.s.m. een lokale stuurgroep gebeuren. De coördinator van deze

stuurgroep vormt de brug met de bovenlokale stuurgroep van lucas KU leuven. De deelnemers aan de

reeds uitgevoerde tellingen geven aan zo;n telling zorgt voor een boeiende intersectoraie dynamiek

waaruit gemeenschappelijke acties uit voortvloeien.

Het traject duurt ongeveer 6 maanden.

De kandidatuurstelling moet voor 20 februari ingediend zijn. Verwacht wordt dat de beslissing of de

regio de telling mag organiseren bekend is in februari - maart.

Besluit

Art. l: De Raad verklaart zich akkoord verklaren met de kandidaatstelling voor een wetenschappelijke

telling van het aantal daklozen in de regio.
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4.1.2 Evaluatie versnelde toewijzintï

Toelichting

SanneVerheyen, beleidsmedewerker/geeft toelichting bij de evaluatie van de versnelde toewijzing. De

evaluatie en presentatie zijn toegevoegd in de bijlagen.

Vanuit de werkgroep worden geen wijzigen voorgesteld aan de aanpak. Wel wordt voorgesteld om een

gemeenschappelijke sessie te organiseren voor zowel de begeleiders als de diensten van de SHM

waarbij de focus ligt op de samenwerking rond begeleidingsafspraken en praktische communicatietips.

Er werd ook de vraag gesteld welke impact het nieuwe toewijzingssysteem zai hebben op deze

samenwerking en de veralgemeende vraag naar begeleidingen vanuit de begeleidende diensten.

CAW De Kempen heeft de vraag gesteld om zo snel mogelijk de verschillende partners samen te brengen

in het kader van het toewijsbesiuit en de voorwaarden die hieraan verbonden worden in het kader van

het nieuwe sociale huurbesluit. Ter ondersteuning van de kwetsbare burgers in het arrondissement is

het belangrijk om tot een gedragen standpunt te komen betreffende dit toewijsbesluit en dit ook in

dialoog te brengen met de lokale woonactoren.

Inhoudelijke besprekiriR

Bert Vangenechten, raadslid, vraagt wat de implicaties zijn in het nieuwe sociale huurbesluit Blijft het

contingent ook bestaan na 2023, omdat dit in dit afsprakenkader het contingent verdeeld is tot 2025?

Eric Nysmans/ directeur, geeft aan dat dit nog niet duidelijk is. Er zijn nog veel vragen en

onduidelijkheden. Vanuit verschillende partners wordt gevraagd of er een aantal afspraken gemaakt

kunnen worden over de verschillende woonactoren heen. Het blijft echter aan de woonactor om hier in

een keuze te maken. Over het contingent is nog geen duidelijk. Vlaanderen moet hier nog een aantal

beslissingen nemen.

Bijlage
2022-01-26 RvB WZK Versnelde toewijzing.pptx

20220126 BijlaRe evaluatie versnelde toewiizing.docx

https://www.we!z!ins2orekemDen.be/versneldetoewiizing : voor alle documenten en het overzicht

contingent

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de evaluatie van de versnelde toewijzing.

Art. 2: De Raad gaat akkoord met het voorstel om de partners in de regio samen te brengen om na

te gaan wat de impact is voor de versnelde toewijzing in het kader van de nieuwe woonactor.

4.2 HAIRE: verlenging van het project

Toelichting

Koen Rombouts/ geeft een korte duiding bij de goedkeuring om het project te verlengen.

HA!RE staat voor ÏHealthyAgeingthrough Innovation in Rural Europe'. Het is het Europees project waar

Welzijnszorg Kempen samen met Laakdat aan deelneemt sinds Januari 2020 met als doel om door
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sociale innovatie en participatie het welzijn van de verouderende bevolking op het platteland te

bevorderen.

Met deelname aan het project wil Laakdal zicht krijgen op wat inwoners nodig hebben om gezond en

gelukkig oud te kunnen worden in de gemeente. Dit gebeurt onder andere door vrijwilligers die

(be)geleide gesprekken houden met senioren, een buurtanalyse en door samen met hen en

verschillende andere stakehoiders aan de slag te gaan om de bevindingen te vertalen naar sociale

innovatie. Welzijnszorg Kempen is partner en ondersteunt Laakdal beleidsmatig en staat in voor de

verspreiding van de opgedane kennis en de methodieken.

Met de gevolgen en maatregelen van COVID-19 hebben alle partners in het project de beoogde

doelstellingen en timing moeten bijstellen. Het subsidleprogramma Interreg wil aan deze uitzonderlijke

omstandigheden tegemoet komen door enerzijds de verschillende partners in het project de kans te

geven om de projectperiode met 6 maanden te verlengen en anderzijds de partners de mogelijkheid te

bieden om hun doelstellingen en budgetten binnen het gegeven kader aan te passen. Dit is gebeurd in

een major modification.

Deze major modification is goedgekeurd binnen de voorziene budgetten van het partnerschap. Het

project is hiermee verlengd tot eind 2022. De laatste 'project management vergadering waar de

eindresultaten voorgesteld worden, .zal piaats vinden in Laakdal in september.

In het voorjaar van 2021 waren er 75 gesprekken met de Laakdalse senioren. Samen met het Laakdalse

bestuur en het forum seniorenwelzijn zijn op basis daarvan 4 prioritaire actiedomeinen bepaald. Het

gaat over mobiliteit, vrije tijd, zorgen voor morgen (dementie, vroegtijdige zorgplanning) en

communicatie, intussen hadden we verschillende/ verkennende gesprekken met experten in functie van

de gekozen prioriteiten en de sociale innovatie. Het komende Jaar zullen we nog concreter aan de slag

gaan met de 60+ers uit Laakdat. Het is de bedoeling om samen met hen aan enkele antwoorden te

werken op noden die ze zelf ervaren.

Het is ook onze ambitie om de kennis en methodieken uit dit project gratis te verspreiden. In functie

daarvan zijn er onder andere gesprekken iopende met het lokaal bestuur van Mol en Herseit. Overige

besturen die interesse hebben in de methodiek, of besturen die raakvlakken zien of

samenwerkingsmogelijkheden mbt de eigen activiteiten, mogen contact opnemen via haire@iok.be.

De verlenging van het project werd goedgekeurd door een verschuiving van de eigen middelen van alle

projectpartners.

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van de verlenging van het project tot eind 2022.

4.3 Gemeente Zonder Gemeentehuis ~ voorste! project
Toelichting

Koen Rombouts geeft een korte duiding bi] het projectvoorstel.
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In het kader van de projectoproepen Gemeente zonder Gemeentehuis zijn er interessante

mogelijkheden om projectsubsidies aan te vragen voor een innovatief project. Het voorstel is om te

werken rond de non take up van rechten van de burger. Er blijkt namelijk een groot aandeel van non

take up te zijn. Deze situeren zich zowel bij de burger, de organisatie en het politieke niveau. Op elk

niveau kunnen ingrepen gebeuren waardoor het percentage van non take up kan verminderen.

Een werkgroep bestaande uit Koen Rombouts, BertVangenechten, EricNysmans en Tinne Antonise zijn

hierover in gesprek geweest met experten op vfak van software ontwikkeling.

Inhoudelijke bespreki ng

Kelly Verheyen, raadslid, geeft aan dat Turnhout participeert aan een soortgelijk project inzake de

automatische rechte ntoe ken ni ng. Via City Deals nemen een aantal steden deel aan dit project waar

wordt nagegaan of er mogelijkheden zijn voor de automatische toekenning van het leefloon. Dit om de

administratieve impact op de sociale diensten te kunnen verminderen.

Bert Vangenechten geeft meer duiding bij het project.

Koen Rombouts geeft aan dat het eindproduct van het onderzoek bepaald zal worden door het

participatief traject. De voorlopige raming bedraagt 120.000 €. Er kan maximaal 150.000 € aangevraagd

worden. Er kunnen ook personeelskosten ingebracht worden.

Mochten er nog andere besturen geïnteresseerd zijn in dit project/ kunnen ze nog aansluiten. Het

project moet eind februari ingediend worden.

Bijlage
'Nontake-up' rechten, docx

Besluit

Art. l: De Raad verklaart zich akkoord met het projectvoorstel voor het verminderen van non take

up in het kader van de projectoproep Gemeente zonder Gemeentehuis. Er zal worden nagegaan of

er linken gelegd kunnen worden met het project van City Deals waar Turnhout aan participeert.

5. Financiën

5.1 Volmachten op bankrekening

Toelichting

Omwille van de langdurige ziekte van het diensthoofd financiën is er momenteel slechts één iemand

volledig gemandateerd om aile verrichtingen op de rekeningen van WZK te doen.

Gefet op de noodzaak aan continuïteit wordt voorgesteld om bijkomend volmacht te geven aan Lin

Verbrugghe/ public controller. Zij vervult niet de roi van budgethouder waardoor de scheiding van

functies afgedekt is.

Besluit

Art. l: De Raad keurt de volmacht voor de bankrekeningen goed voor Un Verbrugghe voor de periode

van vervanging van de afwezigheid van het diensthoofd financiën.
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6. Zelfstandige groeperingen
Diane Vanspringel, adjunct-directeur, geeft een toelichting betreffende de stand van betreffende de

oprichting van de zelfstandige groeperingen. De presentatie is toegevoegd in bijlage.

De Raad van Bestuur besliste in zitting van september II. om over te gaan tot de oprichting van 2

zelfstandige groeperingen.

• De zelfstandige groepering WZK-dienstverlening mbt het afnemen van de dienstverlening

informatieveiligheid door de publieke besturen.

• De zelfstandige groepering WZK-shared services mbt de het afnemen van de dienstverlening

inzake personeelsbeheer/ financieel beheer en informatieveiligheid door Welzijnszorg Kempen

en diverse vzw's.

Inhoudeiiike bespreking

Bert Vangenechten, raadslid, vraagt wat de impact is van de aanwerving van gemeenschappelijk

personeel, in concreto de aanwerving van een klusjesman.

Diane Vanspringel geeft aan dat dit - als dit zich voordoet - besproken moet worden in de zelfstandige

groepering. Als er personeel niet meer kan worden overgenomen, kan dit betekenen dat dit contract

stopt.

Koen Rombouts/ voorzitter, geeft aan dat vragen nog wel zullen komen. Deze specifieke vraag omtrent

een klusjesman kwam vanuit 2 organisaties. Er zijn ook vragen over IT. Dit wordt nog verder onderzocht.

Wim Caeyers/ raadslid/ geeft aan dat dit een gezamenlijke keuze is van de twee organisaties om een

klusjesman aan te werven. De zelfstandige groepering biedt een juridisch correct kader om dit te kunnen

doen. De aanwerving van een voltijdse klusjesman door een van beide organisaties was niet haalbaar.

Het is belangrijk dat het personeelslid dit ook weet dat het mogelijks een tijdelijk karakter heeft.

Diane Vanspringel geeft aan dat er geen installatievergadering nodig is. Er zal een stuurgroep worden

samengeroepen. De afvaardiging voor de stuurgroep informatieveiligheid is verschillend tussen de vzw s

en de lokale besturen. We willen gebruik maken van deze stuurgroep om een aantal inhoudeiijke punten

te bespreken met de deeinemers.

Bijlage

Zelfstandige groeperingen, pptx

Besluit
Art.l; De Raad neemt akte van de stand van zaken betreffende de zelfstandige groeperingen.

7. Werktafel met Febelfin

Toelichting

Koen Rombouts, voorzitter, geeft aan dat dit agendapunt een vervolg is van de bespreking van een

agendapunt van Anita Vandendungen, raadslid, betreffende de digitalisering van de banken.

Eric Nysmans, directeur, geeft een korte duiding bij de werktafel met Febelfin op 18 januari. De

belangrijkste actiepunten worden door Eric kort toegelicht.
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Vanuit Febeifin wordt aangegeven dat er veel is uitgewerkt maar dit bereikt de doelgroep niet. Zij vragen

hiervoor samenwerking met de lokale besturen. Daarnaast geven ze ook aan dst ze zelf een beperkte

impact hebben op de zelfstandige banken.

Er was een open, transparante en eerlijke communicatie vanwege de vertegenwoordigers van Febelfin.

Het werd ook duidelijk dat er vanuit de bankensector en Febelfin er vele inspanningen geleverd worden

inzake toegankelijkheid/ dit op meerdere terreinen en ook voor meerdere doelgroepen.

De grote uitdaging is om de vele inspanningen beter bekend te maken en te laten gebruiken door hen

voor wie ze bestemd zijn. De dialoog tussen Febelfin en de brede weizijnssector zal verder gezet worden.

De eerste afspraken zijn hiertoe gemaakt.

Inhoudelijke bespreking

Koen Rombouts, voorzitter, geeft aan dat er in samenwerking met Digidak gevraagd werd op een

oefenrekening op te maken.

Annemie Guns, raadslid, geeft aan dat privacy heel belangrijk is. Begeleiding vragen is niet evident

omdat het over persoonlijke gegevens gaat.

Eric Nysmans vult aan dat privacy een heel belangrijk item tijdens de bespreking met Febelfin was.

Daarnaast zijn er verschillende banken die oefenapp's ter beschikking stellen. Daarnaast is het heel

moeilijk om bij een bank binnen te geraken.

Koen Rombouts benadrukt het belang van phishing vooraf bij de oudere bevolking. Daar hebben de

overheden ook een rol in op te nemen.

Eric Nysmans geeft nog aan dat te verwachten is dat het aantal banken nog verder zal dalen. Er zijn

reeds afspraken gemaakt tussen verschillende banken om de spreiding van het aantal bankautomaten

op het grondgebied te verzekeren.

Bijlage

20220118 Verslag digitalisering in de bankensector Febelfin en Welzijnsactoren.docx

Besluit

Art. l: De Raad neemt van het verslag van het werkoverleg met FebelfEn. Er zijn voorlopig bijkomende

initiatieven/acties die vanuit dit kader vanuit Welzijnszorg Kempen en/of OCR/IW's kunnen genomen

worden.

8. Asiel en Migratie
Toelichting

In opvolging van het overleg met staatssecretaris Sammy Mahdi op zaterdag 20 november 2021

bezorgen wij u het verslag en een oplijsting van de openliggende vragen die we aan de staatssecretaris

willen overmaken.

Bevraging van de iokale besturen. Deze bevindingen zijn intussen gedeeld. Er zou een overleg

met de burgemeesters doorgaan. Is dit reeds gebeurd? Indien dit nog gepland wordt/ lijkt het

ons ook aangewezen om ook bevoegde schepenen welzijn en/of integratie hiervoor mee uit te

nodigen.



IWelziJnszori
Kempen

Verhogen van de participatie en betrokkenheid in de samenleving die in een asielcentrum of loi

verblijven. Goed practices of lerende netwerken. Er werd aangegeven dat er in overleg gegaan

wordt met minister Somers om na te gaan op wat en welk niveau aan ondersteuning en

omkadering geboden moet worden, is daar ondertussen al meer duidelijkheid over?

Problemen met de gezinshereniging. Er werden maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Is hier

intussen, reeds meer duidelijkheid over. Deze problematiek zou ook besproken worden op de

conferentie voor burgemeesters met het doel om goede praktijken uit te wisselen. Is er zicht op

deze goede praktijken?

Domiciliefraude en overbevolking. Wettelijke kaders?

tn onze regio worden ook niet begeleide minderjarigen opgevangen. Hierover ging u in gesprek

met bevoegd minister Beke. Zijn hier reeds resultaten over?

De plannen voor de oprichting van regionale terugkeerbureaus werden tijdens het overleg

voorgesteld. Is er al meer duidelijkheid wanneer en waar deze bureaus opgestart worden?

Zijn er nog andere elementen die opgenomen kunnen worden in dit schrijven?

Blilage

20211120 Verslag,,docx

Besluit

Art. l: De Raad gaat akkoord met het overmaken van deze vragen aan de staatssecretaris. Er zijn

geen bijkomende zaken die bevraagd moeten worden.

9. Thuiszorg Kempen

9.1 Gunning software

Toelichting

Gil Peeters/ zorgmedewerker en Erna Vermeulen, stafmedewerker, geven een uitgebreide toelichting

bij het gunningsverslag. Er wordt duiding gegeven bij het proces dat doorlopen werd.

Tijdens de Raad van Bestuur dd. 22 september 2021 werd de vraag om een nieuwe

aanbestedingsprocedure op te starten voor een softwarepakket voor de organisatie van gezinszorg en

aanvuliende thuiszorg goed gekeurd.

De aanleiding van de vraag was het aflopen van het onderhouds- en servicecontract met de huidige

leverancier. Dit contract stopt eind mei 2022.

Het voorstel is om de gunning te verlenen aan Logins nv/ Generaal De Wittelaan 17 bus 32, 2800

Mechelen voor de levering van software voor Thuiszorg Kempen voor een bedrag van 254.339 € euro

excl. BTW (307.750,19 € incl. BTW}.

Bij positieve beslissing wordt er over 2 weken overgegaan tot sluiting van de gunningsprocedure.

Het volledige gunningsverslag is in bijlage toegevoegd.

jef Pelgrims, raadslid en voorzitter Thuiszorg Kempen geeft aan dat er goed werk is geleverd en er een

mooi aanbod is uit voort gevloeid.
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Bijlage
GUNNINGSVERSLAG-definitief RvB 2022Q126.pdf

Besluit

Art. l: De Raad verklaart zich akkoord met de gunning te verlenen aan Logins NV, Generaal De

Wittelaan 17 bus 32,2800 Mechelen voor het leveren van het softwarepakket voor Thuiszorg Kempen

voor de organisatie van gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor een periode van 4 jaar ten bedrage

van 254.339 € euro excl. BTW (307.750,19 € incl. BTW) met de voorwaarden opgenomen in het

gunningsverslag.

Art. 2: De Raad verklaart zich akkoord om op 9 februari over te gaan tot sluiting van de

gunningsprocedure.

9.2 Stuurcjroep

Gil Peeters, zorgmanager, geeft een korte duiding bij de operationele en strategische impact van de
VIAG-akkoorden. in bijlage is het verslag en de agenda van de stuurgroep van Thuiszorg Kempen

opgenomen.

Eric Nysmans, directeur, vult aan dat de discriminatie van de openbare thuiszorgdiensten besproken

zullen worden met VVSG. Dit zal nog worden geagendeerd op een latere Raad van Bestuur.

Bijlage
Agenda 20-01-2022.dpcx

Verslag 25-11-2021 (3).docx

Kan de Raad akte nemen van de agenda en het verslag van de Stuurgroep?

Aanvulling van Eric : discriminatie van de thuiszorg diensten zullen worden opgenomen met VVSG.

lO.Ter Kempen

Ene Nysmans heeft op 11 januari een gemotiveerd voorstel bezorgd inzake het indienen van een

administratieve klacht tegen een besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van het OCMW van

Ham. Gelet op de bepekte termijn om de klacht in te dienen/ werd deze volgens schriftelijke procedure

voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur.

Een korte weergave van het voorstel zoals geformuleerd op 11 Januari:

We wensen (net zoals de besturen van Meerhout en Balen) een administratieve klacht in te dienen tegen

het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Ham van 16 december 2021

betreffende de uittreding van OCMW Ham uit de vzw Ter Kempen. We menen dat dit besluit in strijd is

met het recht en het algemeen belang (beginselen van behoorlijk bestuur).

Op 16 december 2021 nam de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Ham de beslissing om

per l januari 2023 uit te treden uit de vzw Ter Kempen waarin het participeert met een aantal andere
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OCMW's zijnde Balen, Dessel, Laakdal, Meerhout en RetJe. De vzw Ter Kempen is een vereniging voor

sociale dienstverlening in de schoot waarvan een instelling voor zwaar demente bejaarden (WZC Ter

Kempen) wordt beheerd en geëxploiteerd.

De uittreding wn het OCMW Ham uit de VZW Ter Kempen heeft financiële gevolgen voor de andere

OCMW's die daardoor een hogere financiële bijdrage aan de VZW Ter Kempen dienen te dragen.

Welzijnszorg Kempen is lid van de raad van bestuur en van de algemene vergadering van VZW Ter

Kempen, maar draagt hierbij geen enkele financiële verantwoordelijkheid en wordt dus ook niet financieel

getroffen door deze beslissing van het OCMW Ham.

Zoals u ook in een van de bijgevoegde documenten (bijlage 2) kan lezen besliste OCMW Ham op 21 januari

1992 om mee te participeren aan de bouw en exploitatie van een'regionale instelling specifiek voor

opname van zwaar dementerende bejaarden. Er werden hiervoor leningen aangegaan gedurende het

verloop van het bouwtraject.

Voor de exploitatie van dit woonzorgcentrum werd in 2005 een vzw opgericht OCMW Ham wenst nu uit

te treden uit deze VZW zonder nog verdere verplichtingen (nl. mee afbetalen van voorheen aangegane

leningen) op te nemen. Dit druist in tegen de beginselen van behoorlijk bestuur en bovendien zet een

dergelijk precedent vete samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen op de helling.

Nefe Geudens/ raadslid en voorzitter Ter Kempen, geeft nog een korte duiding bij de problematiek. De

gouverneur werd gevraagd om te bemiddelen.

Bijlage

bijlaEe l.pdf

biilaee 2 RVIVIW Ham 19920121 en OVK Ham WZK1992.pdf

billa^e 3 c 090-7302066-53 K 5 aflostab-pdf

bifiage 3 b 090-7302066-53 K 3 afiostab.pdf

bijlage 3 d 090-7302066-53 K 6 aflostab.pdf

bijlage 4 verzoekschrift tot vriiwiilige tussenkomst .pdf

bijlage 5 laattiidige openbaarmaklnR agenda.pdf

bijlage 6 klachtbrieflOCMWHam.pdf

bijlage 7 klacht tegen raadsbesluit OCMW Ham.pdf

klacht tegen raadsbesluit OCMW Ham .docx

klachtbrieflOCMWHam.docx

Besluit

Art. l; De Raad bevestigt de schriftelijke procedure inzake de administratieve klacht tegen OCMW

Ham.

11.Conferentie Kempense Burgemeesters

De Conferentie van Kempense Burgemeesters kwam samen op zaterdag 22 januari 2022. De uitnodiging

en voorbereidende nota zijn toegevoegd in de bijlagen.
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Bijlage

Brief agenda conferentie.pdf

Toelichtende nota AC.CKB 22 januari.ctocx

Verslag AC.CKB 27 november 2021.pdf

X2 presentatie detentjehyfzen.pdf

2 220118 Status GzGCIPAL voor IQK.pdf

2 20220118 Visie werking WG Slimme Regio Kempen v3.0.pdf

2 20220118 WG Slimme Regio Kempen_vL£dfZ,2Q22Q118 WG Slimme_Regio vsls.pdf

X4 infograohic KINK nov 2021.pdf

Besluit

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

dd. 22 november 2022.

IZ.Netwerk

12.1 /t Kader-goedkeurinci voortraiect

Op 6 januari werd het Besluit Vlaamse Regering in verband met de subsidiëring van het ambulant

voortraject 't Kader bezorgd. De werking is ondertussen ook opgestart.

Bijlage

BVR ambulant voortraject t kader.pdf

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van het besluit van de Vlaamse Regering.

12.2 Audio

Conform artikel 20 van de statuten zijn de afgevaardigden van de deelgenoten verantwoordelijk voor

kennisgeving van het verslag van de algemene vergadering aan de gemeenteraad, de raad voor

maatschappelijk welzijn of het hoogste bestuursorgaan van de publieke rechtspersoon die geen

gemeente of OCMW is of het hoogste bestuursorgaan van de private rechtspersoon zonder

winstoogmerk.

Het ontwerpverslag van de algemene vergadering dd. 17 december 2021 wordt ter kennisgeving

voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Bijlage

AV 20211217 - ontwerpverslaR algemene vergadering Auctio 20211217 verz.pdf

Besluit

Art. l: De Raad neemt akte van het verslag van de Algemene Vergadering dd. 17 december 2021 van

Audio.
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l3.8etalingsbevelen
De betaiingsbevelen nr. l - 25 met betaalbestanden nr. 203 tot 219 voor 2021 en l tot 9 voor 2022 zijn

raadpleegbaar via onderstaande linken.

Bijlage

CCE13012022.pdf

CCE13012022 0005.pdf

CCE13012022 OOOG.pdf

CCE13012022 OOOS.pdf

Besluit

Art. l: De Raad bevestigt de betalingsbevelen.

14. Varia

14.1 Charter Preventieplatform - Lieven Janssens

Eric Nysmans, directeur geeft een korte duiding bij het Preventieplatform en de vraag om het charter

vooreen preventief gezondheidsbeleid te ondertekenen.

Belangrijke maatschappelijke problemen zoals toename welvaartsziekten, vergrijzing, de druk op het

zorgsysteem, link tussen COVID-19 pandemie en gezonde leefstijl tonen meer dan ooit aan welke

krachtige bijdrage preventie/ via gezonde leefstijl en gezonde leefomgevingen/ kan leveren bij het

beheersen en voorkomen hiervan.

Om hierin stappen vooruit te zetten, namen een 15-tai sieutelfiguren, waaronder Lieven Janssens, het

initiatief om het preventieplatform op te richten. Door krachten te bundelen willen wij een sterk

preventief gezondheidsbeleid in België ondersteunen en constructief mee verder uitbouwen.

Bijlage
Charter NLpdf

Besluit
Art l: De Raad engageert zich om dit charter te ondertekenen.

14.2 Project PaoHlon - vraaa Martine Taeiman

IVtartine Taelman, raadslid, stelt de vraag of er vanuit andere besturen interesse is om in te stappen in

het project Papillon van SAAMO West Vlaanderen.

Bert Vangenechten/ raadslid/ geeft aan dat de huurprijzen hoog zijn in vergelijking met een

aankoopprijs. Hij vindt het belangrijk om dit aspect mee te nemen in de afweging.

Annemie Guns, raadslid/ geeft aan dat Beerse hier aan participeert. Viviane Cornelissen, medewerker

van lokaal bestuur Beerse, is het aanspreekpunt van dit project.

In Arendonk wordt dit project ook onderzocht.
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Dit project werd in december besproken op het overleg van de diensthoofden sociale dienst. Het staat

begin februari opnieuw op de agenda om de concrete werking van Beerse te leren kennen.

Het voorstel is om dit project verder te bespreken op de Kempense WelzijnsRaad waarbij 2 vragen

worden voorgelegd, namelijk

Wat zijn de concrete voordelen van het project/ wat zijn de verwachtingen naar het lokaal

bestuur ? Kan dit project een meerwaarde vormen? Wat zijn de ervaringen van het lokaal

bestuur van Beerse die reeds enige tijd participeren aan dit project?

Is er draagvlak om hier een regionaal kader/werkwijze voor op te maken?

Meer informatie over het project is terug te vinden op :

https://www.saamo.be/west-vlaanderen/westhoek/model/papillon/

papillon-nl.pdf

Besluit
Art. l: De Raad gaat akkoord met het voorstel om dit project toe te voegen aan de agenda van de

Kempense WelzijnsRaad van 5 februari.

Art. 2: De Raad gaat akkoord met het voorstel om dit agendapunt inhoudelijk verder te bespreken op

een volgende zitting.
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