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Besluitenlijst Raad van Bestuur

dd. woensdag 11 mei 2022
Aanwezig;

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Manna Gys (Arendonk), Annemie Guns (Beerse), Pieter Cowé (Geel) Martine

Taelman (Grobbendonk), Nele Geudens (Meerhout), Wim Caeyers (Mol)
Directeur. Eric Nysmans

Beleidsmedewerker: Hans Ghoos (verslaggever)
Verontschuldigd:
Raadsleden: Frans De Bont (Baarle-Hertog)/ Anita Vandendungen (Dessel), Marc Van Aperen

(Hoogstraten)/ Saskia Luyten (Hulshout) Liesbet Dierckx (Oud-Turnhout), BertVangenechten
(Rijkevorsel) Kelly Verheyen (Turnhout), Lieven Janssens (Vorselaar)
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Agendapunt en korte omschrijving

Goedkeuring notulen van de raad van bestuur van 23

maart 2022
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Verkiezing nieuwe ondervoorzitter

De Raad van Bestuur verkiest Bert Vangenechten als nieuwe

ondervoorzitter van de raad van bestuur van Welzijnszorg

Kempen.

Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter Stuurgroep

Thuiszorg Kempen

Door het ontslag van Jef Pelgrims als bestuurder is ook de functie

van voorzitter van de Stuurgroep Thuiszorg Kempen vacant

geworden. Voorstel is om zowel een voorzitter als

ondervoorzitter voor deze stuurgroep aan te duiden, en dit om

draagvlak en continuïteitsredenen.

Kempense WelzijnsRaad 3 mei, 31 mei en 11 juni

4.1. Kempische WelzijnsRaad van 3 mei

De voorzitter overloopt kort het verslag van 3 mei 2022.

20220503 eerste gegevens datamonitoring resultaten.pdf

Verslag Kempense WelzijnsRaad03052022 (002).docx

4.2. Kempische WelziJnsRaad van 31 mei

Stemming

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd
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Voorbereiding gesprek met Alexandre Lesiw

4.3. Kempische WelzijnsRaad van 11 juni

Voorbereiding agenda

Vluchtelingencrisis

6.l.Goedkeuring regionaal kader inzake bijzondere

bevoegdheid bij tijdelijk ontheemden

20220416 voorbereiding bevoefidheid.docx

6.2. Inschrijvingen van ontheemde Oekraïners bij de

mutualiteiten.

20220425 inschrijviriR ziekteverzekerinR .docx

Tekort aan sociaal werkers

Legio zijn de signalen dat er een tekort is aan

maatschappelijk werkers die in een OCMW willen werken,

vacatures geraken niet ingevuld. De voorbije periode

werden enkele pistes verkend om zowel de problematiek in

kaart te brengen als om mogelijke remediëringen uit te

werken/ al dan niet in samenwerking met de opleiding Sociaal

Werk van de Thomas More Hogeschool.

Personeel

8.1. Herhaling a anwe rvi ngs procedure Stafmedewerker

Financiën + opheffing andënniteitsplafond

8.2. Verslag BOC/HOC

8.3. Toetreding OFP Prolocus : stand van zaken

Rolmobiel : Voorstel tot gedeeltelijke professionalisering

van de chauffeurspool Rolmobiel

onderzoeken of de inschakeling van professionele chauffeurs tot

de mogelijkheden behoort.

probleemstelling huidige chauffeurspool aangepast

Diane.docx

Informatieveiligheid : voorstel tot aankoop gezamenlijke

security awareness tooi

Aan de raad wordt een mandaat gevraagd om de inzet van een

gezamenlijke tooi met betrekking tot cyben/eiligheid verder uit

te werken en de juridische mogelijkheden te onderzoeken

waarbinnen de aankoop en het gebruik van dergelijke tooi kan

worden uitgewerkt.

Financiën

11.1. Ontwerp Jaarrekening 2021

Niet goedgekeurd

Werkwijze

goedgekeurd

Goedgekeurd

Aktename

Raad gaat akkoord met

voorgestelde

werkwijze

Raad gaat akkoord met
voorgestelde

werkwijze

Aktename



2Lt-[Welzijnszorg
Kempen

De raad neemt akte van de ontwerpjaarrekening en beslist om

deze te agenderen op de volgende algemene vergadering

JaarrekeninR2021.pdf

11.2. Kerncijfers kwartaal 1/2022

De kerncijfers liggen ter inzage van de raadsleden

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:p:/fi/personal/hans ghoos iok be/Ec

DcWzM2MklHskP-D2hVWZ4BQbDpfiLZsK3W-

nFbFNzrfNw?e=C45KQz

11.3. Betalingsbevelen

De Raad bevestigt de betalingsbevelen.

betalinpsbeveien.pdf

Kennisname

12 Netwerk

12.1. Samenwerkingsovereenkomst: Welzijnszorg Kempen als

host-organisatie voor vzw Psychologenkring Kempen

Welzijnszorg Kempen wenst vzw Psychologenkring Kempen

bij te staan en te ondersteunen in haar werking.

Welzijnszorg Kempen doet dit omdat zij op deze manier kan

bijdragen aan de uitbouw en versterking van de geestelijke

gezondheidszorg in de zorgregio Kempen.

Aanvraag maatsch. zetel, psychologenkring Kempen, docx

Samenwerkingsovereenkomst Psychologenkrinfi-WZK

2Q22.docx

statuten psvcholoRenkring_ke_mpen2021.pdf

12.2. Samenwerkingsovereenkomst: Welzijnszorg Kempen als

host-organisatie voor vzw Welgerust

VZW Welgerust is een VZW in oprichting die de preventie van

slaapproblemen/ de kennis van slaapgezondheid bij burgers en

de zorg voor slaappathoiogie in de regio wil helpen verbeteren.

Samenwerkingsovereenkomst Welgerust-WZK.docx

Vraag aan Welzijnszorg Kempen vanwege VZW

Welserust.docx

12.3. Partnerschapsovereenkomst in het kader van het ESF-

project "oproep alternerend leren" 2022 - 2025

Binnen de afdeling tewerkstelling kansengroepen trad WZK in
een partnerschap met vzw WEB. WEB en WZK bundelden de
krachten om jongeren via alternerend leren meer en betere

kansen te geven op school en op de arbeidsmarkt.

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd
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12.4. Oproeping Algemene Vergadering Cipal dv 23 juni 2022

De Raad verleent het gevraagde mandaat aan de

vertegenwoordiger van Welzijnszorg Kempen in de

Algemene Vergadering van Cipal en keurt de voorgelegde

agendapunten goed.

C-smart-JaarverslaR-2021-2.pdf

DV2021 financieel verslag conso-def.pdf

Enkelvoudige-iaarrekening-Cipal-DV-2021-finale-

versie.PDF

Financieel Verslag-Cipal-dv enkelv 2021-def.pdf

Geconsofideerde-iaarrekeninR-Cipal-DV-2021-finale-

versie.pdf

ODroeDinfi-AV-Cipal-dv-23 06 2022 -ondertekend, pdf

Toelichtend_e-nota-AV-Cipal-dv-23 06 2022.pdf

12.5. IOK - Algemene Vergadering 17 mei 2022

De Raad verleent het mandaat aan de afgevaardigde bestuurder
van Welzijnszorg Kempen in de Algemene Vergadering van IOK

en keurt de voorgelegde agendapunten goed.

2Q22Q517 IOK toelichtende nota.pdf

Varia

13.1. Toetreding tot aankoopcentrale Stad Brugge

13.2. Aankoop laptops

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd
Goedgekeurd

Eric Nysmans

Directeur

Koen Rombouts

yoorzitter
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