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Besluitenlijst Raad van Bestuur

dd. woensdag 23 maart 2022
Aanwezig;

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Marina Gys (Arendonk), Frans De Bont (Baarle-Hertog)/ Annemie Guns

(waarnemend kandidaat-bestuurder Beerse), Anita Vandendungen (Dessel), Martine Taelman

(Grobbendonk), Saskia Luyten (Hulshout)/ Nele Geudens (Meerhout), Wim Caeyers (Mol)/
Liesbet Dierckx (Oud-Turnhout), BertVangenechten (Rijkevorsel)
Directeur: Eric Nysmans

Beleidsmedewerker. Tinne Antonise (verslaggever)

Verontschuldigd:

Raadsleden: Marc Van Aperen (Hoogstraten), Kelly Verheyen (Turnhout), Lieven Janssens
(Vorseiaar)
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Agendapunt en korte omschrijving

Voorzitter vraagt de bestuursleden om nog 2 extra

agendapunten toe te voegen. Het betreft agendapunt 8.2

Groepsaankoop hospitalisatieverzekering en een punt in de

gesloten zitting.

Notulen Raad van Bestuur van 23 februari

Bijlage

10220223 Notulen.docx

Met goedkeuring van de bestuursleden wordt eerst

agendapunt 4 betreffende de toekomstvisie van

RolMobiel behandeld.

RolMobiel: toekomstvisie

Leen Kerremans, voorzitter stuurgroep en Marjan Dierckx

coördinator sluiten aan voor dit agendapunt.

Koen Rombouts geeft een korte duiding bij het agendapunt. Het

traject kende veel onduidelijkheden. Het dossier is echter in een

stroomversnelling gekomen en er moeten vandaag enkele

beslissingen genomen worden.

De vier mogelijke scenario's worden besproken. Er wordt

voorgesteld om de huidige werking van RolMobiel stop te zetten.

Er zijn enkele acties die verder ondernomen of onderzocht zullen

worden, het betreft onder andere een mogelijke samenwerking

metdeMMC'svande lokale besturen, een proactief gesprek met

Stemming

Goedgekeurd
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De Raad beslist om de
werking van RolMobiel
stop te zetten.
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de mogelijke aanbieders in de Kempen, een gesprek met VAPH-

voorzieningen...

Bijlage

toekomstscenario's in ppt welzijnszorR kempen.pptx

2. | Projectwerking

Gemeente zonder gemeentehuis

Koen Rombouts, voorzitter, geeft een korte duiding bij het

projectvoorstel.

Balen heeft zich geëngageerd als derde lokaal bestuur in het

werkingsgebied. Daarnaast wordt Oostende opgenomen ais

partner. Zij hebben reeds enkele projecten uitgevoerd m.b.t.

rechtenverkenning en non-take-up van rechten. Zij zullen

worden mee opgenomen in het kwalitatief panel. Tot slot zal er

een samenwerking worden opgezet met Logo Kempen. Zij

werken momenteel aan een vernieuwd hulpkompas. Zij willen

hun tooi ook testen bij kwetsbare doelgroepen, wat mogelijks

gekoppeld kan worden aan het kwantitatief burgerpanel in dit

project.

Bijlage
Subsidieaanvraag Welziinszorg Kempen.pdf

Vluch te l i n gen crisis

Koen Rombouts, voorzitter, geeft een korte duiding bij de eerste

digitale werktafel die werd georganiseerd op donderdag 17

maart. Tijdens deze werktafel werd een toelichting gegeven door

PleegzorgenVVSG.

Naar aanleiding van deze meeting werden er 2 concrete vragen

gesteld door de lokale besturen:

Het aanduiden of aanstellen van een regionaal

aanspreekpunt voor de bereikbaarheid in functie van de

toewijzing van vluchtelingen.

Extra capaciteit creëren voor OKAN-klassen in

centrumsteden. De OKAN-klassen van Geel en Turnhout

kunnen de toestroom niet meer verwerken en vragen

bijstand van de andere grotere steden /gemeenten in de

regio om infrastructuur ter beschikking te stellen.

Koen Rombouts geeft aan dat het nog niet duidelijk is welke

middelen er naar de regio gaan komen en hoe deze middelen

ingezet kunnen worden. Er is sprake van 4 FTE voor de regio,

Raad neemt akte

Raad gaat akkoord met
voorgestelde
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maar dit is niet verder geconcretiseerd. De impact op de werking

van de beleidscel is groot. De samenwerking met IOK is ook nog

onduidelijk.

Koen geeft aan dat het belangrijk is om hier de krachten te

bundelen.

De voorzitter doet het voorstel om de Kempense WelzijnsRaad

op heel korte termijn uit te nodigen voor een digitaal overleg.

De voorzitter vraagt de Raad van Bestuur of het dagelijks bestuur

het mandaat krijgt om indien nodig snel beslissingen te kunnen

nemen inzake extra mensen of middelen. Indien er bepaalde

zaken beslist worden door het dagelijks bestuur zal dit in alle

transparantie worden gecommuniceerd aan de Raad van

Bestuur.

De Raad volgt het standpunt om geen regionale permanentie op

te zetten in het kader van de toewijzing van de vluchtelingen

door Fedasil. De Raad is van mening dat dit lokaal dient te

worden georganiseerd.

Personeel: pensioenfonds

Koen Rombouts geeft een korte duiding bij het voorstel om toe

te treden tot OFP Prolocus inzake het aanvullend pensioen.

Dit brengt de financiële meerkost van deze wijziging op ca.

13.695 euro in 2022.

Aan het bestuur wordt voorgesteld deze bijkomende kost te

voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

Het voorstel is om DianeVanspringel af te vaardigen voor de AV

en Ann Lievens als plaatsvervanger.

De goed te keuren documenten werden op voorhand aan de

bestuurders bezorgd :

• l.a. Statuten - AV 20211217.pdf

• l.b. Beheersovereenkomst - Basisversie.pdf

• l.c. Kaderreglement PC - Basisversie.pdf

• l.d. Pensioenreglement DC - M1PS - Basisversie.pdf

• l.d. Pensioenreglement PC " UNI - Basisversie.pdf

• l.e. Financieringsplan - Basisversie.pdf

• l.f. Verklaring inzake beleggingsbeginselen - Basisve.pdf

• Toetredingsakte bii de beheerovereenkomst en het

financieringsplan.docx

Goedgekeurd
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Conventie Geestelijke gezondheidszorg
Wim Caeyers, raadslid/ geeft een korte duiding bij de uitbreiding

van de conventie voor psychologische eerstelijnshulp. Er zijn

momenteel 26 besturen die een overeenkomst hebben met CGG

Kempen voor de eerstelijnspsychologen. Een groot deel van deze

prestaties kunnen ingebracht worden in deze conventie

waardoor er middelen vrij kunnen komen. Deze middelen

kunnen mogelijks ingezet worden op een uitbreiding van het

bestaande aanbod of een ander extra aanbod, zoals bijvoorbeeld

voor kinderen en Jongeren, ouderen of anderstaligen.

De vraag wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur of het

advies gegeven kan worden aan CGG Kempen om zich kandidaat

te stellen voor een aanbod vanuit het CGG in functie van de

eerstlijnspsycholoog en daarnaast de vrijgekomen middelen in te

zetten voor een aanbod voor anderstaligen, verdeeld over de

huidige samenwerkingsovereenkomsten.

Raad gaat akkoord met
voorgestelde

werkwijze

Netwerk

Family Justice Center

Ines Conderaerts, netwerkcoördinator FJC Kempen stelt de vraag

of Welzijnszorg Kempen alskernpartnervan het FJC het protocol

artikel 458ter strafwetboek wil mee ondertekenen.

Op 12 mei wordt een startmoment georganiseerd in bijzijn van

minister Demir.

Er wordt een toelichting voorzien op een volgende Kempense

WelzijnsRaad.

In bijlage zijn volgende documenten toegevoegd:
• protocol 458 ter strafwetboek FJCKempen.pdf

• draaiboek Intersectoraal Casusoverleg intrafamiliaal

geweld .pdf,

• brief kernpartners.pdf

• Modelbeslissing kempartner welziinszorg Kem_pen

ondertekening protocol artikel 458ter
Strafwetboek.docx

Commissie voor Juridische Eerstelijnszorg

Eric geeft duiding bij de vraag tot een vernieuwing van de

commissie voor Juridische eerstelijnszorg.

De commissie van het afdeling Turnhout zal blijven bestaan uit

12 leden, waarvan 6 uit de balie, 4 uit vertegenwoordigers van

het GBO en 2 uit de verenigingen die zich richten op de meest

kwetsbaren.

Goedgekeurd
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De huidige commissie blijft in dienst tot eind 2022. De nieuwe

commissie moet samengesteld zijn in april, omdat het nieuwe

meerjarenplan moet ingediend zijn voor l mei 2022. Het

meerjarenplan start op l januari van het jaar na goedkeuring.

Het heeft een looptijd van 5 jaar.

Eric heeft gesprekken gevoerd met de huidige afgevaardigden.

Het voorste! is om Greet Maes (juriste OCMW Merksplas) en

KristienVan Dun (OCMW Turnhout) af te vaardigen als effectieve

leden en Bart Van Ballaer (manager Welzijn, OCMW Herentals)

en Ines Appels (juriste collectieve schuldenregeling/ Welzijnszorg

Kempen) af te vaardigen als plaatsvervangend lid.

LOGO_Kempen

Het wettelijk kader waarbinnen vzw's actief zijn is sinds 2020

ingrijpend gewijzigd. De vzw's hebben niet langer hun eigen

wetgeving maar vallen onder het wettelijk kader van het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De wetgever

beschouwd hierbij vzw's als ondernemingen en verwacht van

bestuurders eenzelfde professionaliteit en verantwoordelijkheid

als bij andere ondernemingen. Een mandaat opnemen in een

bestuursorgaan mag dus niet achteloos gebeuren.

Er werd een heel traject doorlopen met het bestuursorgaan en

de algemene vergadering om te komen tot een voorstel tot

herziening en afslanking van de bestuursorganen. Binnen het

voorstel wordt de samenstelling van Algemene Vergadering

beperkt tot 18 mandaten. De Raad van Bestuur wordt het

Bestuursorgaan (nieuwe wettelijke term). Het Bestuursorgaan

zou hierbij 8 tot 10 leden hebben.

Voor WZK wil dit zeggen dat er binnen de AV één mandaat

overblijft voor Griet Convens, Jurgen Mensch en Evert Mo)

blijven (voorlopig) bestuursmandaat in Bestuursorgaan

behouden.

Bijlagen

Brief bestuursvernieuwinR leden Algemene VergaderinR LORO

Kempen vzw 01032022.pdf

MODELSTATUTEN - Logo.pdf

Samenstelling AV Logo Kempen.xlsx

Save the date AV Logo Kempen - 23 maart 2022.pdf

P NAT

Net als het vorige agendapunt werd ook bij PNAT een traject

doorlopen om de vzw aan te passen aan de veranderde

Goedgekeurd
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wetgeving. De statuten werden grondig aangepast en afgestemd

op het nieuwe wettelijk kader. Daarnaast werd een voorstel

opgemaakt om de huidige bestuursorganen (dagelijks bestuur/

bestuursorgaan en algemene vergadering) te hervormen en af te

slanken.

Donderdag 24 maart worden in de algemene vergadering van

PNAT de nieuwe statuten voorgelegd ter goedkeuring en vindt

de volledige bestuursvernieuwing plaats.

De algemene vergadering wordt aanzienlijk kleiner. De Raad van

Bestuur en het dagelijks bestuur versmelten en worden het

nieuwe bestuursorgaan met de samenstelling van het huidige

dagelijks bestuur.

Het voorstel is:

Mandaat van Lieve Nuyens te laten beëindigen in de

algemene vergadering en het bestuursorgaan

Ken Swolfs/ beleidsmedewerker, neemt als

penningmeester en mandaat op in het bestuursorgaan

en het dagelijks bestuur.

Bijlagen

ontwerpstatuten PnatAV.pdf

samenstelling bestuursvergaderingen.pdf

uitnodisins AV 24 maart 2022.pdf

brief bestuursvernieuwing AV.pdf

Betalingsbevelen
De betalingsbevelen nr. 44 - 62 met betaalbestanden nr. 37 tot

55 worden voorgelegd.

Varia

WZKAward- Opiniestuk Thomas More

De studenten sociaal werk schrijven in hun laatste Jaar een

opiniestuk in het kader van hun afstudeer? roef. Een jury

beoordeelt deze stukken en kent twee awards toe. Graag willen

we informeren wie zich als bestuurder wil engageren als Jurylid.

De andere Juryleden zijn:

Jo Van Gulck, diensthoofd leren en welzijn
Gil Peeters/ zorgmanager

Eric Nysmans, directeur

Tinne Antonise, beleidsmedewerker

Liesbet Dierckx, raadslid, was vorig jaar ook jurylid. Ze wil deze
rol terug zeker opnemen.

Goedgekeurd
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Groepsaankoop hospt'tctlisatieverzekennQ.

Diane Vanspringel geeft duiding bij de vraag tot goedkeuring

voor de toetreding tot de groepsaankoop van de

hospitalisatieverzekering.

De Raad heeft beslist in 2021 om niet in te tekenen op de

groepsaankoop georganiseerd door de GSDV, maar te wachten

op het resultaat van de groepsaankoop georganiseerd door iOK.

De bestekken zijn ondertussen klaar en werden bezorgd met de

vraag deze voor te leggen aan de Raad van Bestuur met de vraag

om bindend toe te treden aan de procedure.

Enerqie - Vraaq stand van zaken reQionaal kader voor

project Papilion - Martine Taelman

Martine Taelman, raadslid, vraagt of er nog afspraken gemaakt

zijn rond het project Papillon dat de vorige Kempense

WelzijnsRaad werd besproken.

Eric Nysmans geeft aan dat er momenteel geen verdere

afspraken zijn gemaakt. Het voorstel wordt gedaan om dit verder

inhoudelijk te bespreken op een volgende Kempense

WelzijnsRaad. Daarnaast wordt op 8 april een lerend netwerk

energiearmoede georganiseerd voor de lokale besturen.

BorQstellmq voor mensen in een VAPH-voorzienino

Korte melding dat dit dossier ondertussen is opgepikt door

medewerkers van Stad Antwerpen. Zij passen dit kader ook toe.

Dit is een mooi compliment voor het werk dat er ingestoken is.

Goedgekeurd
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Eric Nysmans

Directeur

Koen RorrfÊoüts
fe r
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