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Notulen 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}, Nete 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)/ Bert Vangenechten

(Rijkevorsel) KellyVerheyen (Turnhout), Lieven Janssens (Vorselaar)

Het agendapunt 11.1 wordt als eerste behandeld. Daarna wordt agendapunt 9 behandeld. Waarna de

overige agendapunten chronologisch worden afgewerkt.

Openbare zitting

l. Goedkeuring notulen van de raad van bestuur van 23 maart 2022

Besluit

Enig artikel. De notulen van de Raad van Bestuur van 23 maart 2022 worden goedgekeurd.

20220323 Notulen.docx

2. Verkiezing nieuwe ondervoorzitter

Door het ontslag van de heer Jef Pelgrims als lid van de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen

dient de Raad volgens Art. 32 van de statuten en conform het decreet over het lokaal bestuur een

nieuwe ondervoorzitter uit zijn leden te verkiezen. Volgens het formatieorgaan van begin 2019 komt

deze functie toe aan NVA. De NVA regio Turnhout draagt Bert Vangenechten/ schepen in Rijkevorsel

en sinds 2019 reeds bestuurder bij Welzijnszorg Kempen/ voor als kandidaat.

Besluit

Enig artikel. De Raad van Bestuur verkiest Bert Vangenechten als nieuwe ondervoorzitter van de raad

van bestuur van Welzijnszorg Kempen.
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3. 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.

Besluit

Artikel l. De Raad gaat akkoord met het voorstel om kandidaturen voor voorzitter en ondervoorzitter

van de stuurgroep thuiszorg Kempen op te vragen.

Artikel 2. Het dagelijks bestuur krijgt het mandaat om vervolgens een voorstel uit te werken tegen de

volgende bestuursvergadering.

4. 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. Hij wijst op het belang van de datamonitoring.

De cijfers zijn een noodzaak omdat ze niet op een andere wijze beschikbaar zijn. HIJ verwijst naar het

verslag voor de informatie van de huisartsen kringen en het regionaal kader inzake samenwerking met

de mutualiteiten. De vergadering is het erover eens dat het wekelijkse "vrijdagoverleg" zinvol blijft. Dit

wordt ook bevestigd door het aantal deelnemers.

Bijlage :

20220503 eerste gegevens datamonitoring resultaten.pdf

Verslag Kempense WelzijnsRaad03052022 (002).docx

4.2. Kempische WelzijnsRaad van 31 mei

Voorbereiding gesprek met Alexandre Lesiw (Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie) De

schepenen welzijn, raad van bestuur, diensthoofden en managers welzijn zullen worden uitgenodigd.

Ter voorbereiding wordt er nog een bericht uitgestuurd.

4.3. Kempische WelzijnsRaad van 11 juni

Voorbereiding agenda. Agendacommissie zal dit verder uitwerken.

5. Conferentie Kempense Burgemeesters 14 mei

Zie agenda.

6. Vluchtelingencrisis

6.1. Goedkeuring regionaal kader inzake bijzondere bevoegdheid bij tijdelijk ontheemden
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De vluchtelingen van Oekraïne kunnen aanspraak maken op het statuut tijdelijk ontheemden. Zij

openen hiermee ook recht op maatschappelijke dienstverlening zoals bepaald in de wet van 2 april

1965.

De vluchteling dient zijn aanvraag voor maatschappelijke dienstverlening in bij het OCMW. Het OCMW

moet eerst nagaan of zij bevoegd zijn omdat deze hulpverlening zich baseert op basis van de

inschrijving in het vreemdelingenregister en niet de verblijfplaats. Dit is een essentieel verschil met de

RMI-wetgeving.

Overeenkomstig artikel 2 §5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun

verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, is het OCMW van de gemeente waar

de steunaanvrager op datum van de steunaanvraag staat ingeschreven in het vreemdelingenregister

het bevoegde OCMW,

Bijgevolg is het OCMW van de gemeente X bevoegd overeenkomstig artikel 2 §5vandewetvan 2 april

1965 ook al is betrokkene verhuisd naar gemeente Y. Zodra de betrokkene is ingeschreven in het

vreemdelingenregister van gemeente Y, zal het OCMW van gemeente Y bevoegd zijn voor het lopend

dossier.

Dit maakt concreet dat het eerste OCMW nog bevoegd blijft voor steunaanvragen zolang de

betrokkene zijn inschrijving niet gewijzigd is.

Dit maakt de praktische uitvoering van een begeleiding niet gemakkelijk. Het lijkt aangewezen om hier

regionale afspraken te maken zoals deze reeds bestaan over de huurwaarborg en de eerste maand

huur.

Hetafsprakenkadervan de huur en huurwaarborg lijkt een goede basis te vormen waar dit aspect aan

kan worden toegevoegd. Deze afspraken zijn reeds een lange tijd in voege en worden door alle

betrokken diensten gerespecteerd.

Het basisprincipe is dat de bevoegdheid wordt doorgegeven naar het OCMW waar de betrokkene

verblijft. De wettelijke basis van inschrijving wordt daarbij losgelaten.

De raad van bestuur merkt op dat deze werkwijze terugvorderingen mogelijk maakt na controles door

POD MI. Dit brengt rechtsonzekerheid mee. De raad wenst hier meer zekerheid over. Voorstel om dit

voor te leggen aan Alexandre Lesiw op 30 mei.

Besluit

Artikel l. De raad van bestuur keurt de inhoudelijke principes van het regionaal kader inzake bijzondere

bevoegdheid bij tijdelijk ontheemden goed.

Artikel 2. Dit afsprakenkader dient verder afgetoets te worden bij POD MI (eventueel ook bij Alexandre

Lesiw op 30 mei) om aldus zekerheid te verkrijgen aangaande een sluitende subsidiëring.

(garanties bij eventuele controle)

Bijlage:

20220416 voorbereiding bevoeedheid.docx

6.2. Inschrijvingen van ontheemde Oekraïners bij de mutualitetten.
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De mutualiteiten vragen ondersteuning in het voorbereidende werk om de inschrijving vlot te laten

verlopen. Zij rekenen hiervoor op de medewerking van de lokale besturen omdat alle Oekraïense

vluchtelingen zich dienen aan te melden bij het lokaal bestuur om hun verblijf in orde te brengen.

Het voorstel is om het voorbereidend werk voor inschrijving bij een mutualiteit te laten opnemen door

de medewerkers van de dienst bevolking. Zij zorgen reeds voor de administratieve ondersteuning om

het wettelijk verblijf in orde te brengen.

Besluit

Enig artikel. De raad kan akkoord gaan met de voorgestelde werkwijze.

Bijlage:
20220425 inschrijving ziekteverzekering .docx

7. 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 remedieringen uit te werken/ al dan niet in

samenwerking met de opleiding Sociaal Werk van de Thomas More Hogeschool.

Een eerste bespreking werd tijdens de KWRvan 3 mei jl. hierover gevoerd. Gesteld werd dit verder op

te nemen tijdens de Raad van Bestuur van woensdag 11 mei.

Volgende aspecten worden verder toegelicht en besproken door de raad van bestuur.

l) Datamonitoring. Zie punt 4.1.

2) Instroom kandidaten uit Nederland en gelijkschakeling diploma's. De raad verklaart

zich akkoord om deze piste verder uit te werken.

3) Gezamenlijke vacatures voor vakantiejobs. De raad verklaart zich akkoord om deze

piste verder uit te werken. De raad beraad er zich over hoe men eventueel andere

diploma's kan inschakelen voor bepaalde taken van het maatschappelijk werk. Zo ook

voor diploma graduaat maatschappelijk werk. Het blijft in alle geval interessant om

hierrond blijvend te overleggen met Thomas More.

Bij studenten maatschappelijk werk is er een eerder negatieve beeldvorming voor het

werk op een OCMW. Om te werken aan beeldvorming en werving zou de organisatie

van een Jobdag voor maatschappelijk werkers bij OCMW's interessant kunnen zijn.

4} Organisatie van ervaringsstages voor studenten bij OCMW's. Dit wordt later

besproken.

5) Mogelijke organisatie van een regionale wervingsreserve. Dit wordt later besproken.

8. Personeel

8.1. Herhaling aanwervingsprocedure Stafmedewerker Financiën + opheffing

anciënniteitsplafond

Uit de examenprocedure konden geen geschikte kandidaten worden weerhouden.
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Bijgevolg wordt voorgesteld om de procedure te herhalen en de functie te bepalen als een

knelpuntberoep.

De rechtspositieregeling van de vereniging (conform Turnhout) bepaalt dat de overname van

anciënniteitsjaren uit de privésector of als zelfstandige beperkt is tot een maximum van 8 jaar.

Wettelijk gezien is het mogelijk om in bepaalde gevallen af te wijken van de rechtspositieregeling mits

de raad hiertoe beslist.

Het urgentieniveau om de vacature in te vullen ligt bijzonder hoog en de druk op de financiële dienst

dient een structurele en kwalitatieve oplossing te krijgen.

Juridische grond/wettelijke grond

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie/ de

rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provjnciepersoneel en

houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de

openbare centra voor maatschappelijk welzijn dd. 7/12/2007 in het bijzonder art. 81,2°lid van besluit

dat bepaalt dat de raad in voorkomend geval kan bepalen of die diensten meerekenbaar zijn voor alle

functies dan wel alleen meerekenbaar zijn voor functies in knelpuntberoepen. De raad bepaalt ook of

de diensten onbeperkt in aanmerking worden genomen dan wel tot een maximum aantal jaren in

aanmerking worden genomen.

Na een eerste examenronde en op basis van de erg beperkte respons kan worden geconcludeerd dat

dat dit type van financieel-technische functie een knelpuntberoep betreft. Bovendien lopen we het

risico dat kandidaten ook afhaken op basis van de beperkingen inzake overname van anciënniteit

terwijl we dit voor deze positie wel een bijzondere meerwaarde vinden.

Het is dan ook wenselijk voor deze functie de plafonnering van de anciënniteit op te heffen.

De functie van stafmedewerker situeert zich in de zelfstandige groepering die kostendelend werkt

waardoor de impact op Welzijnszorg Kempen conform de daartoe gemaakte afspraken verloopt.

Besluit

Artikel l. De functie van stafmedewerker Financiën kan beschouwd worden als een knelpuntberoep.

Artikel 2. In dit kader de werknemer met beroepservaring in de privésector of als zelfstandige

graadanciënniteit/ niveauanciënniteit en dienstanciënniteit onbeperkt toe te kennen als die

beroepservaring relevant is voor de functie waarin de werknemer wordt aangesteld.

Artikel 3. Die administratieve anciënniteiten worden toegekend op basis van een vergelijking van die

diensten met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin de werknemer

aangesteld wordt.

8.2. Verslag BOC/HOC

Aan de Raad van Bestuur wordt verslag uitgebracht van de vergadering van hetBOC/HOCdd. 5 april 11.

De raad neemt kennis van het verslag van de vergadering van het BOC/HOC dd. 5 april II.

2022 04 05 verslag BOCHOC.docx
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8.3. Toetreding OFP Prolocus : stand van zaken

Na bespreking op het BOC/HOC en op basis van de bespreking en goedkeuring van de toetreding tot

OFP Prolocus werd inmiddels uitvoering gegeven aan de effectieve toetreding.

Zoals gevraagd door het OFP werd de beslissing samen met de gevraagde documenten ingediend voor

30 april 2022.

De Raad neemt hiervan akte.

9. Rolmobiel : Voorstel tot gedeeltelijke professionalisering van de

chauffeurspool Rolmobiel

Dit agendapunt wordt toegelicht door Diane Vanspringel, adjunct directeur.

Het bemannen van onze 4 bussen, 7 dagen op 7, van 6u30 tot 23u, is geen eenvoudige opgave. Het

vinden van geschikte vrijwilligers is niet evident. Medewerkers met een sociaal tewerkstellingsstatuut

zijn slechts inzetbaar op korte termijn omdat hun contract beperkt is in de tijd.

Daarom willen we onderzoeken of de inschakeling van professionele chauffeurs tot de mogelijkheden

behoort.

Heden schakelt Rolmobiel vrijwillige chauffeurs in voor de werking/ alsook een beperkt aantal

wijkwerker en l a 2 mensen in een sociaal tewerkstellingsstatuut.

Besluit

Artikel l. De Raad verklaard zich akkoord om de inschakeling van één a twee deeltijdse professionele

chauffeurs in Rolmobiel te realiseren.

Artikel 2. Hiervoor een mandaat te geven aan de administratie om dit verder te onderzoeken en te

concretiseren.

probleemstelling hyidifie chauffe_urspool aangepast Diane.docx

lO.lnformatieveiligheid : voorstel tot aankoop gezamenlijke security

awareness tooi

De laatste tijd zijn omliggende bedrijven en/of besturen alsmaar vaker het slachtoffer van cybercrime.

Om maar even op te noemen Miko, Ziekenhuis Herentals, Hogeschool Vives, Phishinggolf bij Westerlo/

5 EU Ambtenaren waaronder Didier Reyndersen vele andere werden de laatste weken geconfronteerd

met cyberaanvallen. Bovendien gaan de cybercrimmelen alsmaar doelgerichter te werk en wordt er

vooraf de nodige informatie bij elkaar geraapt om zo geloofwaardig mogelijk slachtoffers te kunnen

benaderen.

In 2021 was er bij 85% van de incidenten een menselijke oorzaak, waarbij in meer dan 36% de

oorsprong kwam van phishing en waarbij in 10% van de gevallen ransomware werd gebruikt en dus

gegevens onbruikbaar worden gemaakt en/of werden gekopieerd voor mogelijke afpersing ze niet

publiek te maken.
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Heel recent publiceerden de Belgische banken dat er een daling was van de schade door

phishingaanvallen van 34 naar 25 miljoen en dat deze daling vooral te wijten was aan

bewustmakingscampagnes.

Deze aanleidende factoren in acht genomen is het belangrijk dat we doelgericht werken aan de

zwakste schakel in onze beveiiiging/ nl. de eindgebruiker. Door onze gebruiker bewust te maken van

de gevaren en alert te maken voor het herkennen van factoren van cyberaanvalien kunnen we onze

besturen wapenen tegen deze cybercriminaliteit.

Daarom wensen we met de dienst informatie veiligheid een tooi in te zetten die testings in de

aangesioten besturen voorziet enerzijds en awareness-trainingen aanbiedt anderzijds.

Het concept werd op 3 maart il. voorgelegd aan de stuurgroep informatieveiftgheid en kreeg een

unaniem positief advies.

Juridische grond/wetteiijke grond

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) :

Verordening (EU} 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene

verordening gegevensbescherming).

Een goede User Awareness en Trainingstoot gaat A.l. inzetten om het niveau van de gebruiker in te

schatten en interactief phishing en korte trainingen te voorzien. Wanneer we vanuit de dienst

informatieveiiigheicf met dergelijk tooi kunnen werken, kunnen we hierin een meerwaarde voor de

aangesloten besturen genereren.

Ook laat zo'n tooi toe om de beveiligingstrainingen heel flexibel in te zetten zonder gebonden te zijn

aan een vast tijdstip, wat wel het geval is bij een klassikale training of webinar. Bovendien kan je

kortere trainingen gev.en, deze makkelijker herhalen en tot slot hun opgedane kennis meten.

Bijkomend interessant te weten is dat de tooi ook voor andere trainingen kan ingezet worden/ waarbij

je als bestuur ze!f Je filmpjes en quizzen importeert in de toot.

Tot slot genereert de tooi in een quotering die het maturiteitsniveau van elk bestuur vergelijkt met

deze van gelijkaardige sectoren.

Meer concreet : Deze bewustmaking kan best gebeuren op basis van phishingvoorbeelden uit de

praktijk, waarbij we de gebruikers kunnen toetsen dmv nep-phishing berichten en waarbij hun reacties

op deze berichten de aanleiding geven tot het informeren en interactief trainen van de gebruiker. Dit

kunnen we in een bewustmakingstool bereiken door het aanreiken van een antwoord {landingspage )

met "Hoe had je 't kunnen herkennen ?", het laten volgen van een filmpje al dan niet gecombineerd

met quizvragen of het laten speten van een beveiligingsspelletje op een voor hun passend tijdstip.

De uitdaging is alle gebruikers op eenzelfde niveau te kunnen krijgen. Dat vergt een gestructureerde

maar gediversifieerde aanpak, waarbij alle gebruikers een basistraining krijgen en vervolgens getoetst

worden naar wat ze hebben begrepen dmv nep-phishing of andere sodal engineering technieken. Laat

de gebruiker zich alsnog vangen, dan zal de persoon automatisch meer informatie en training

voorgeschoteld krijgen.

In voorbereidende fase zal dit geen financiële impact hebben. De kost van zulke toot zal door elk

bestuur dat er gebruik van maakt zelf worden gedragen. Voor Welzijnszorg Kempen zal hieromtrent

het nodige budget worden voorzien.
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Besluit

Enig artikel. De Raad geeft een mandaat om de inzet van een gezamenlijke tooi met betrekking tot

cyberveiiigheid verder uit te werken en de juridische mogelijkheden te onderzoeken waarbinnen de

aankoop en het gebruik van dergelijke tooi kan worden uitgewerkt

il. Financiën

11.1. Ontwerp Jaarrekening 2021

Lin Verbrugghe, public controller/ licht de jaarrekening toe. Diane Vanspringel/ adjunct directeur. Gil
Peeters, zorgmanageren Ann Bekkers, bedrijfsrevisor, zijn eveneens aanwezig bij de behandeling

van dit agendapunt.

Welzijnszorg Kempen voldoet aan de voorwaarden van het financieel evenwicht.

Het budgettair resultaat was positief/ en positiever dan voorzien in het MJP/ maar het economisch

resultaat blijft negatief.

Een heel zuinige werking ('starvation cycle') en uitstel van investeringen hebben aan dit positieve
resultaat bijgedragen.

Deze precaire financiële situatie is reeds meerdere jaren een constante en vraagt de nodige

remediëring

MartineTaelman wijst op het negatieve resultaat van de autofinancieringsmarge. Vooreen

Welzijnsvereniging is dit geen verplichting conform art. 16, 2°, van het BVR van 30 maart 2018 omdat
door de aard van de activiteiten de expioitatie-uitgaven meer pieken en dalen vertonen dan bij lokale
besturen. Het is dus een Indicator en geen verplichting.

Martine Taelman wijst verder op het verschil tussen het aantal voorziene personeetsieden (141VTE)
en het aantal effectieve personeelsleden (149 VTE}. Ais antwoord wordt hier ook verwezen naar de

documentatie (overzicht van de personeelsinzet} bij de Jaarrekening.
In totaal ligt de 62-rekening "bezoldigingen" +386.797 euro hoger dan gebudgetteerd.
Ruim een kwart van deze meerkost is toe te schrijven aan een stijging van de eindejaarspremie (het
variabel deel steeg met +1,1% op het jaarloon) in uitvoering van het sectoraal akkoord.
Bij het personeel in de algemene werking is er minder uitgegeven dan gebudgetteerd. Dit is toe te

schrijven aan afwezigheden wegens ziekte of uitdiensten die niet direct opnieuw konden worden
ingevuld.

Bij Thuiszore Kempen is er globaal 521.384,45 euro meer uitgegeven.

Thuiszorg Kempen kende een sterkere groei dan ingeschat:

Er werden meer contracten bepaalde duur ingezet om de zorg te continueren en garanderen. Ook de

vervangingen van gedetacheerde verzorgenden gebeurt op de payroll van WZK.

Verzorgenden die uitdienst of met pensioen gaan bij de lokale besturen worden vervangen op de
payroll van Welzijnszorg Kempen. Het verloop hiervan inschatten is bijzonder moeilijk.
Bijkomend werden poetshulpen opgestart. Dit was niet budgettair voorzien.

De verruimde inzet van omkaderingspersoneel werd pas naar het einde van 2021 uitgerold. Het

effect hiervan zai pas in 2022 merkbaar zijn.

• De onderraming van de kosten werd geëvalueerd en werd bijgestuurd in het AMJP 2020-2025

(2022}.
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De voorzitter geeft het woord aan bedrijfsrevisor mevr. Ann Bekkers. Mevr. Ann Bekkers overloopt het

verloop en de vaststellingen van de controle van de jaarrekening. De controle van de balans en de staat

vanopbrengstengeefteenconformengetrouwbeeld van de financiële verrichtingen. Er worden geen

onregelmatigheden vastgesteld.

Bijlage:

https://iokempen-

nnv.shareDoint.com/:b:/g/Dersonal/hans ghoos iök be/ESQYJfSKqXBLgliGMehetaMBwlAGWGKLvV

FLfuX61s7AsQ?e=gRobGp

Besluit

De raad neemt akte van de ontwerpjaarrekening en beslist om deze te agenderen op de volgende

algemene vergadering

Bijlage:

JaarrekeninR2021.pdf

11.2. Kerncijfers kwartaal 1/2022

De kerncijfers liggen ter inzage van de raadsleden. Het document doet de ronde.

De raad neemt kennis van de kerncijfers kwartaal 1/2022

Bijlage:
https://iokempen-mv.sbarepoint.com/:p:/g/personal/hans__ghoos iok _be/EcDcWzM2MklHskP-

D2hVWZ4BQbDpgLZsK3W-nFbFNzrfNw?e=C45KQz

11.3. Betalingsbevelen

De betalingsbevelen nr. 63 - 79 met betaalbestanden nr. 59-88 zijn raadpleegbaar via onderstaande

linken.

betalingsbevelen.pdf

Besluit

Enig artikel. De Raad bevestigt de betalingsbevelen.

12. Netwerk

12,1. Samenwerkingsovereenkomst; Welzijnszorg Kempen als host-organisatie voor vzw

Psychologenkring Kempen

De voorzitter licht dit agendapunt toe.

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.
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De vzw Psychologenkring Kempen verenigt de psychologen van 3 Kempense eerstelijnszones, zijnde

de eerstelijnszones van de Middenkempen, de Zuiderkempen en Baldemore. Zij heeft als doel

beoefenaars van de klinische psychologie regionaal te groeperen, met het oog op belangenbehartiging,

ondersteuning van kwaliteitsvolle beroepsuitoefening en onderlinge en multidisciplinaire

samenwerking.

Welzijnszorg Kempen treedt op als host-organisatie voor vzw Psychologenkring Kempen.

Welzijnszorg Kempen geeft in dit kader logistieke en administratieve steun aan de vzw

Psychologenkring Kempen

Besluit

Artikel l. De samenwerkingsovereenkomst tussen Welzijnszorg Kempen en vzw Psychologenkring

Kempen wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Diane Vanspringel/ adjunct directeur, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de raad van

bestuur en de algemene vergadering.

Bijlage:

Aanvraap maatsch. zetel. psvcholoRenkring Kempen.docx

Samenwerkinssovereenkomst Psvchologenkring-WZK 2022.docx

statuten psvchologenkring kempen 2021.pdf

12.2. Samenwerkingsovereenkomst: Welzijnszorg Kempen als host-organisatie voor

vzw We Ige rust

De voorzitter licht dit punt toe.

VZW Welgerust is een VZW in oprichting die de preventie van slaapproblemen/ de kennis van

slaapgezondheid bij burgers en de zorg voor slaappathologie in de regio wil helpen verbeteren.

Dit initiatief groeide vanuit bevragingen van zorgverleners in het CrossCare project Welgerust (2019-

2020). Zorgverleners gaven aan ondersteuning nodig te hebben voor de preventie en aanpak van

slaapproblemen.Slaapproblemen zijn immers frequent en bijna steeds multifactorieel, met zowel

invloeden van welzijns-, somatische en psychische factoren.

De initiatiefnemers van VZW Welgerust zijn huisartsen/ psychologen en slaapspecialisten van regio

Kempen samen met medewerkers van Thomas More.

Omwille van de multidimensionaliteit van slaapgezondheid en de regionale werking hopen de

initiatiefnemers dat Welzijnszorg Kempen als hostorganisatie de regionale inbedding en

samenwerkingen mee wil faciliteren.

Besluit

Artikel l. Welzijnszorg Kempen kan voor VZW Welgerust optreden als host-organisatie.

Artikel 2. De maatschappelijke zetel van VZW Welgerust kan ondergebracht worden bij Welzijnszorg

Kempen.

Artikel 3. Gil Peeters wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de raad van bestuur en de algemene

vergadering van VZW Welgerust.
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Artikel 4. De samenwerkingsovereenkomst tussen Welzijnszorg Kempen en VZW Welgerust wordt

goedgekeurd.

Bijlage:

SamenwerkinRSOvereenkomstWelgerust-WZK.docx

Vraag aan WelziinszorÊ_Kempen vanwege VZW Welgerust.docx

12.3. Partnerschapsovereenkomst in het kader van het ESF- project

"oproep alternerend leren" 2022 - 2025

Eric Nysmans licht dit agendapunt toe.

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.

Het project bestaat uit begeleidingstrajecten voorarbeidsrijpe en/of-bereide jongeren binnen het
duaal leren, de aanloopfase en het huidig stelsel voor Leren en Werken. Deze begeleidingstrajecten

kennen een dubbe! doel, telkens vertrekkend van een competentieversterking/ hetzij ter

voorbereiding op een leerervaring op de werkplek, hetzij ter ondersteuning op de werkplek. De

begeleiding wordt op maat van elke individuele Jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk,

maar zo lang als nodig.

Inmiddels werden binnen dit partnerschap 2 projectjaren succesvol doorlopen. Inge Goossens/

werkzaam ais coach binnen Welzijnszorg Kempen ging in april uit dienst.

Toekomstgericht wil Welzijnszorg Kempen dit partnerschap bestendigen, evenwel zonder hierin zelf
nog een actieve, coachende rol (personeelsinzet) op te nemen. WZK wit wel betrokken blijven

omwille van de bijzondere meerwaarde van het project voor onze doelgroepen. WZK wil binnen de

eigen mogelijkheden ondersteunend werken (bijvoorbeeld via sensibilisering) en binnen het eigen
netwerk ijveren voor het ontsluiten van geschikte (beschermde) werkvloeren/stageplekken voor de

jongeren.

In het kader van de nieuwe projectoproep dewelke loopt in de periode 2022-2025 worden heden
de samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd. Deze is nodig om de projectaanvraag

in te dienen. De overeenkomst houdt voor WZK geen financiële implicaties in.

Besluit
Enig artikel. De partnerschapsovereenkomst in het kader van het ESF- project

"oproep alternerend leren" 2022 - 2025 tussen VZW Web en Welzijnszorg Kempen wordt

goedgekeurd.

Bijlage:

https://iokempen-

mv.shareDoint.com/:w:/g/Dersonal/hans ghoos Jok be/EYn9RPg5TvlKiaOLTvw78vlBe67LAORyAnMV

DgAVSIhfXw?e=Dlswnh

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:w:/g/Dersonal/hans ghoos iok be/ERVp8DwRTrREuTlM67dEtiQBZl EXHuoxJ

d9KUv6QQTDg?e-x9ip|R

12.4. Oproeping Algemene Vergadering Cipal dv 23 Juni 2022
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 ("DLB") en in het bijzonder op art. 77

inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de intergemeentelijke
samenwerking;

Gelet op het feit dat Welzijnszorg Kempen deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal
(hierna kortweg "Cipal");

Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op het raadsbesluit heden inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van Welzijnszorg

Kempen op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 23 juni 2022 met de volgende
agendapunten:

l. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten op 31
december 2021
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsoiideerde

Jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipa! over het boekjaar 2021, afgesloten op
31 december 2021

6. Kwijting te verienen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening

van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021
7. Benoeming commissaris en vaststelling vergoeding

8. Vervanging bestuurder

9. Goedkeuring van het versiag/ staande de vergadering

Gelet op de toelichtende nota van Cipai betreffende de agendapunten van deze algemene
vergadering;
Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van Cipal;

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;

Na beraadslaging en stemming;

BESLUIT

Artikel l. Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten

van de algemene vergadering van Cipai van 23 juni 2022 goedgekeurd.

Artikel 2. De vertegenwoordiger van Welzijnszorg Kempen wordt gemandateerd om op de algemene

vergadering van Cipal van 23 juni 2022 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze

algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om

welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van Welzijnszorg Kempen

gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3: De Raad verleent het gevraagde mandaat aan de vertegenwoordiger van Welzijnszorg

Kempen in de Algemene Vergadering van Cipal, met name Ene Nysmans.

Artikel 4. De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met

het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
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Bijlage linkcipal
C-smart-iaarverslaR-2021-2.pdf

DV2021 financieel verslag conso-def.pdf

Enkelvoudiee-iaarrekening-CiDal-DV-2021-finale-versie.PDF

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

Geconsolideerde-iaarrekening-Cioal-DV-2021-finale-versie.Ddf

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

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

12.5. 10K - Algemene Vergadering 17 mei 2022

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Gelet op de statuten van IOK;

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 17 mei 2022 volgende agendapunten

bevat:

l. Statutaire benoemingen

a. Vervanging bestuurder

b. Aanstelling Commissaris-revisor

2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021

3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2021

4. Resultaatsbestemming 2021

5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 2021

6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening

van hun mandaat in 2021

7. Dubbel presentiegeld voorzitter

8. Varia

Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) ter

voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 17 mei 2022;

Overwegende dat de raad kennis neemt van de voordracht van de heer Ca rl Vereist als bestuurder van

10K ter vervanging van de heer Luc Vleugels;

Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel tot benoeming als commissaris-revisor van

EY Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem met als vaste vertegenwoordiger de heer

Christoph Oris tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Deze opdracht wordt verdeeld in 4

deelopdrachten. De vergoeding voor deelopdracht 2 (IOK) voor 3 jaar bedraagt 43.560 euro (incl. btw);

Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar

2021;

Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2021, houdende de

balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake

vereiste wettelijke toelichtingen;

Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor;

Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met inbegrip

van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke jaarvergadering;

Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de

commissaris-revisorvoorde uitoefening van hun mandaat in 2021;
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Overwegende dat de raad kennis neemt van de toelichtende nota van het voorstel om de voorzitter

van de raad van bestuur een dubbel presentiegeld toe te kennen ingevolge de mogelijkheid voorzien

in het wijzigingsdecreet Versterking Lokale Democratie, met volgende uitbreiding van het Decreet

Lokaal Bestuur tot gevolg;

Aan de voorzitter van de raad van bestuur kan maximaal een dubbel presentiegeld worden toegekend.

Bij een cumulatie van mandaten, waaraan een dubbel presentiegeld verbonden is in meerdere

dienstverlenende verenigingen, bepaalt het lid van de raad van bestuur in welke vereniging het dubbel

presentiegeld wordt toegekend. In elk van de andere verenigingen ontvangt dit lid een enkel

presentiegeld. De toekenning van een dubbel presentiegeld is slechts mogelijk nadat de betrokkene een

verklaring op erewoord heeft ingediend waaruit blijkt dat hij geen dubbel presentiegeld geniet in een

andere dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging."

Overwegende dat de raad zich aansluit bij het voorstel om een dubbel presentiegeld toe te kennen

aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Besluit

Artikel l.Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van de heer Carl Vereist als bestuurder van 10K.

Artikel 2-Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van EY bedrijfsrevisoren met als vaste

vertegenwoordiger de heer ChristophOris tot commissaris vooreen periode van 3 jaar. De vergoeding

voor deelopdracht 2 bedraagt 43.560 euro (incl. btw).

Artikels. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021.

Artikel 4. Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2021, afgesloten per 31

december 2021, houdende de balans/ de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het

resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.

Artikel 5. Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris"

revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2021.

Artikel 6. Goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een dubbel presentiegeld aan de voorzitter

van de raad van bestuur.

Artikel?. Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene

vergadering.

Artikel 8. De Raad verleent het mandaat aan de afgevaardigde bestuurder van Welzijnszorg Kempen

in de Algemene Vergadering van IOK, met name Marina Gys/Vrijheid 100 2370 Arendonk, en keurt de

voorgelegde agendapunten goed.

Bijlage:

20220517 IOK toelichtende nota.pdf
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13. Varia

13.1. Toetreding tot aankoopcentrale Stad Brugge

De stad Brugge treedt op als opdrachtencentraie voor de aankoop van ICT-producten en diensten en

biedt andere overheden de mogelijkheid hierop beroep te doen. Om van de nieuwe

raamovereenkomst gebruik te kunnen maken, moet ons bestuur toetreden tot de opdrachtencentraie

van de stad Brugge.

Het vorige raamcontract van de stad Brugge had een gemiddelde omzet van 20.000.000 euro tot

25.000.000 euro op jaarbasis over de voorbije jaren (dit betreft de gezamenlijke omzet van alle

deelnemers aan de overeenkomst). Door het grote succes hebben andere gemeenten/ steden/

OCMW's, ziekenhuizen, politie- en brandweerzones, Vlaamse en Federale entiteiten alsook een aantal

organisaties in het Brusselse en Waalse Gewest de weg gevonden naar het raamcontract van de stad

Brugge. Zo ook ons bestuur.

Dankzij de samenwerking met deze vele partners kunnen zeer competitieve prijzen afgedwongen

worden bij de huidige leveranciers. Dit contract is gekend in de markt en heeft eveneens een zeer

goede naam.

Juridische grond/wettelijke grond

De wet van 29 j'uii 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen/ en

latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341

betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 Juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake

overheidsopdrachten/ bepaalde opdrachten voor werken/ leveringen en diensten en concessies, en

latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregeis van de

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,

en latere wijzigingen/ meer bepaald artikel 90,1°.

De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten en iatere wijzigingen, inzonderheid op het artikel 47§1

(een aanbestedende overheid kan gebruik maken, wat de werken/ leveringen en/of diensten betreft,

van een aankoopcentrale die gecentraliseerde aankoopactivlteiten als bedoeld in artikel 2, 7° b

verricht)

De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor

aanneming van werken/ leveringen en diensten en latere wijzigingen, inzonderheid op het artikel 47§2

(een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoop- ofopdrachtencentrale als bedoeld

in artikel l, 4°/ is vrijgesteld van de verplichting om zeif een gunningsprocedure te organiseren)

Welzijnszorg Kempen kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de

opdrachtencentrale gebruik maken/ waardoor zij krachtens artikel 47 van de wet van 17 juni 2016
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inzake overheidsopdrachten is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te

organiseren.

Dit houdt in dat elke deelnemende organisatie op basis van de overeenkomst eigen bestellingen kan

plaatsen en aankopen kan doen tegen dezelfde voorwaarden.

Eik perceel in de raamovereenkomst heeft een looptijd van drie jaar, driemaal met een Jaar

verlengbaar.

De raamovereenkomst is niet exclusief: dit impliceert dat een deelnemend bestuur de vrijheid behoudt

om een bepaalde aankoop niet langs het raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de

wet op de overheidsopdrachten oplegt, te voeren. Een bestuur kan ook niet verplicht worden tot

afname.

De gemeenteraad van stad Brugge heeft in zittingen van 24/04/2018 en 26/06/2018 het bestek

'1819_nieuw raamcontract - ICT Aankoopcentraie - stad Brugge en andere entiteiten', de

gunningswijze en het technisch bestek goedgekeurd.

De opdracht '!CT Aankoopcentraie' is een raamovereenkomst, opgesplitst in 12 percelen, die eik

afzonderlijk gegund werden door het college van burgemeester en schepenen van stad Brugge:

In zitting van 10/12/2018:

Perceel 12 (Muitifunctionals en printers): Ricoh Belgium

in zitting van 18/12/2018:

Perceel 7 (Glasvezel): Fabricom

in zitting van 11/02/2019:

Perceel 3 (Consultancy systeemondersteuning infrastructuur}: RealDolmen

Perceel 8 (Servers en Storage): ReaiDotmen

Perceel 9 (GIS): GIM NV

in zitting van 18/02/2019:

Perceel 5 (Switching}: Nextel

Perceel 6 (Security}: RealDolmen

Perceel 10 (Draadloze netwerken); Bryggia

Voor ons bestuur is het interessant deel te nemen aan deze opdrachtencentrale omwille van de

volgende redenen:

• de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-producten voldoen aan de verschillende behoeften

van ons bestuur;

• ons bestuur moet zeif geen gunningsprocedure voeren/ wat een administratieve

vereenvoudiging en financiële besparing betekent;

• als afzonderlijk bestuur kan je onmogelijk dezelfde prijzen en voorwaarden bedingen als deze

in de opdrachtencentrale;
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• de stad Brugge beschikt over know-how of technische expertise inzake het voeren van

raamovereenkomsten met betrekking tot ICT-producten;

• door deel te nemen aan de raamovereenkomst "ICT-Opdrachtencentrale" van de stad Brugge

beschikt ons bestuur over de mogelijkheid om bij een eventuele aankoop prijzen en diensten

met elkaar te vergelijken en het meest voordelige aanbod te kiezen zonder daarvoor een

uitgebreide procedure te hoeven voeren.

De nodige budgetten zijn beschikbaar. Welzijnszorg Kempen zal enkel afnemen in functie van de

voorziene uitgaven.

Door de instap in dit raamcontract, dienen we niet voor alle aankopen individueel de markt op te gaan

(voeren van diverse overheidsopdrachten}, en kan er voordeliger aangekocht word

Besluit

Artikel l. Welzijnszorg Kempen doet een beroep op percelen l tot en met 11 van de aankoopcentrale

van stad Brugge, aangeboden via de raamovereenkomst "Raamovereenkomst 1CT Infrastructuur".

13.2. Aankoop laptops

In 2022 dienden diverse afgeschreven computers vervangen te worden. Bijkomend dienden door de

personeelsuitbreidingen bij Thuiszorg Kempen bijkomende toestellen bij hoogdringendheid te worden

voorzien. In totaal gaat het om een aankoop van ca. 15.000 euro. Budgettair is op de rekening

installaties, machines en uitrusting een budget van 49.403 beschikbaar. Op deze manier kunnen we

vanaf 2022 voor alle medewerkers de mogelijkheid voorzien om te telewerken. De aankoop is de

uitvoering van de in het budget voorziene uitgaven.

De Raad van Bestuur bekrachtigd deze aankoop.

13.3. Arbeidshof

Ter kennisgeving aan de raad van bestuur.

Welzijnszorg Kempen ontving inmiddels de beschikking van het arbeidshof waarin de overeengekomen

conclusiekalender werd bevestigd. Op basis van de conclusiekalender heeft het arbeidshof bepaald

dat de zaak wordt gepleit op dinsdag 20 december 2022 om 10.20 uur (zaal G).

Nu is het wachten op de eerste conclusie in hoger beroep.

Gesloten zitting:

l. Aanwerving stafmedewerker financiën : verslag van de jury

Toelichting ter zitting

2. Overzicht personeelswijzigingen
Toelichting ter zitting

E. Nysmans •—"'^~~"~~—~-~^ K. Rombouts
/

Directeur i "^\ \ Voorzitter / /

/


