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Notulen Algemene vergadering dd. maandag 28

maart 2022
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Eric Nysmans, directeur, verwelkomt de leden van Algemene Vergadering. Koen Rombouts, de

voorzitter van Welzijnszorg Kempen wordt verontschuldigd wegens ziekte. Er is nog geen nieuwe

ondervoorzitter verkozen na het ontslag van Jef Pelgrims.

Art. 22 van de statuten is bijgevolg van toepassing.
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Artikel 22. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van

Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de ondervoorzitter. Indien beide

verhinderd zijn, wordt zijn vervanger gekozen onder de leden door middel van een verkiezing in één
enkele stemronde.

Eric stelt voor om Bart Michiels tijdelijk aan te stellen als voorzitter om de vergadering te leiden.
De leden gaan hier unaniem mee akkoord.

Bart Michiels leidt de vergadering.

l. Notulen Algemene vergadering woensdag 8 december 2021
In bijlage zijn de notulen toegevoegd van de Algemene vergadering van 8 december 2021.

Bijlage

20211208 Notulen Algemene Vergadering, docx

Besluit

Art. l: De Algemene vergadering keurt de notulen van Algemene vergadering dd. 8 december

2021 goed.

2. Statutenwijziging - Goedkeuring in functie van opmaak akte - 2e

oproeping
ToelichtinÊ

Notaris Ingrid Voeten sluit aan voor dit agendapunt.

Bart Michiels geeft een korte duiding bij het traject van de statutenwijziging dat reeds doorlopen

is. Dit agendapunt betreft een tweede oproeping omdat er tijdens een vorige vergadering niet

werd voldaan aan de voorwaarden voor een statutenwijzigingen zoals bepaald in de statuten

artikels 22 tot en met 24. Het aanwezigheidsquorum vervalt deze tweede oproeping.

Notaris Voeten bespreekt kort de agendapunten die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de

leden van de Algemene Vergadering.

Het betreft:

l/ Bekrachtiging van de beslissing tot goedkeuring van de vraag tot participatie van de

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen in Welzijnszorg Kempen.

2, Bekrachtiging van de goedkeuring van de wijziging van de statuten van Welzijnszorg Kempen.

3, Volmacht tot coördinatie van de statuten.

Bijlage

Statuten WZK dd 10022021.pdf

Besluit
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Art. l: De Algemene vergadering bekrachtigt de beslissing tot goedkeuring van de vraag tot

participatie van de Intercommunale Ontwikkelmgsmaatschappij voor de Kempen in

Welzijnszorg Kempen.

Art. 2: De Algemene Vergadering Bekrachtigt de goedkeuring van de wijziging van de statuten

van Welzijnszorg Kempen.

Art 3: De Algemene Vergadering verleent een volmacht aan notaris Voeten tot coördinatie van

de statuten.

3. Wijziging bestuursmandaat
Toelichting

Bart Michiels/ voorzitter ad-interim, geeft een korte duiding bi] de vraag tot aanstelling van Mevr.

Annemie Guns als bestuurder afgevaardigd vanuit Beerse.

Dhr. Staf Wilfemssens heeft zijn bestuursmandaat sinds 1/1/2022 neergelegd. Mevr. Annemie

Guns nam zijn bevoegdheden in het lokaal bestuur van OCMW Beerse over.

De Raad van Bestuur heeft in de zitting van 26 januari 2022 akte genomen van het voorstel tot

wijziging.

Volgens art. 28 van de statuten van Welzijnszorg Kempen hebben de overige bestuurders/

wanneer een mandaat van bestuurder openvait, het recht om/ op voordracht van de deelgenoot

die de gewezen bestuurder afvaardigde, voorlopig in de vacature te voorzien. De definitieve

vervanging heeft plaats tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Besluit

Art. l: De Algemene vergadering stelt mevr. Annemie Guns aan als bestuurder voor OCMW

Beerse.

4. Rondleiding site 't Kader, het residentiële centrum voor de opvang

en de begeleiding van mensen met ernstige verslavingsproblemen
Anja Schiliebeeks, directeur 't Kader, brengt een toelichting. De rondleiding wordt op een later

moment georganiseerd omdat de site momenteel een bouwwerf is.

De presentatie wordt via mail bezorgd.

Anj'a geeft duiding bij het voortraject dat georganiseerd wordt met MSOC/ inloopcentra Turnhout

en Herentals, Meander Turnhout en CAW.

Wendy Soeffers, OCMW Mol, stelt de vraag hoe de samenwerking in Mol wordt gezien.

Anja geeft duiding dat dit nu in een eerste fase is opgestart in Turnhout en Herentals omdat daar

opportuniteiten waren. In Gee! wordt een nieuwe campus gebouwd. Daar worden nog verdere

afspraken gemaakt. In Mol is er een goede samenwerking tussen het inloopcentrum en het MSOC.

Anja is daar reeds op bezoek geweest. Deze werking kan ook nog verder ondersteund worden.

Wendy Soeffers geeft aan dat het niet gemakkelijk is voor een lokaal bestuur om de werking inzake

drugspreventie te verduurzamen. Dit vraagt extra middelen van het lokaal bestuur.
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De ervaringen van de aanwezigen geven aan dat er tamelijk veel personen met een

verslavingsproblematiek gekend zijn bij de sociale diensten. Er wordt aangegeven dat er veel

herval is, veel personen die ook dakloos zijn, en zwaar verslaafden. De wachtlijsten maken het

moeilijk om cliënten gemotiveerd te blijven houden. Tot slot wordt ook aangegeven dat er te

weinig ondernomen wordt om de handel te stoppen.

Bart Michiels, voorzitter ad-interim, vraagt of er geïnvesteerd wordt in nazorgen uitstroom.

Anja zegt dat er gewerkt wordt op 4 pijlers en re-integratie is er daar één van. Tijdens een opname

krijgt de cliënt steeds meer vrijheden om zich te integreren in de samenleving door middel van

vrijwilligerswerk/ huisvesting zoeken... Er zal ook zeker nazorg aangeboden worden. Een traject is

maar succesvol als er op de vier pijlers verandering kan komenen kan blijven, dit door de cliënt in

samenwerking met zijn context.

Eric Nysmans/ directeur, geeft aan dat er in het najaar nog een inhoudelijk gesprek wordt gepland

met de diensthoofden sociale dienst om de wederzijdse verwachtingen duidelijk te krijgen.

5. Varia

Oekraïne
Bart Michiels, voorzitter ad-interim/ vraagt Eric een korte stand van zaken betreffende een

regionale rol van WZK inzake de vluchtelingencrisis.

Eric geeft aan dat er een voorstel werd besproken op de conferentie van Kempense

Burgemeesters op zaterdag 26 maart. Er zijn enkele beslissingen genomen:

De agendacommissie van de conferentie wordt aangevuld met Koen Rombouts, voorzitter

Welzijnszorg Kempen. Zij staan in voor de voorbereiding van een gemeenschappelijk

overleg van de conferentie en de Kempense WelzijnsRaad.

Er komt een overleg met de algemeen directeurs zodat er een totaalaanpak uitgewerkt

kan worden. Deze crisis heeft een impact op vele levensdomeinen, denk hierbij aan

onderwijs/ sociale dienst/ cultuur, vrijetijd, kinderopvang...

Er zijn gesprekken lopende met de mutualiteiten inzake de inschrijving voor de

ziekteverzekering.

Er werd reeds een eerste werkgroep opgericht bestaande uit enkele diensthoofden om

een advies uit te werken inzake voordeel in natura, huurprijs bij gastgezinnen. Dit wordt

voorgelegd op het overleg van de diensthoofden op donderdag 31 maart.

Wat betreft de samenwerking met de ELZ: er is veel onduidelijkheid welke rol de

huisartsen en de ELZ zelf dienen op te nemen. Er volgt wel verdere afstemming.

Onderwijs: er moet ook verdere afstemming komen. Er zijn reeds wachtlijsten voor de

OKAN klassen. Vanuit de scholen worden dossiers voor uitbreiding voorbereid.
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Er wordt vanuit de vergadering nog aangegeven dat informatie heel breed verspreid moet worden

omdat er veel vluchtelingen opgevangen worden in gastgezinnen. Deze zijn niet altijd

geregistreerd en het is belangrijk dat ook zij op de hoogte worden gesteld.

Volgende vergadering: 25 mei om 19u - locatie wordt nog meegedeeld.

E. Nysmans B. Michiels

Directeur Voorzitter ad interim
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