
«•tWelzijnszorg
Kempen'

Notulen Raad van Bestuur dd.

woensdag 22 juni 2022
Openbare zitting

Aanwezig:

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Marina Gys (Arendonk), Annemie Guns (Beerse), Anita Vandendungen
(Dessef), Pieter Cowé (Geel), Marc Van Aperen (Hoogstraten), Elias De Wever (Hulshout),
Martine Taelman (Grobbendonk), Nele Geudens (Meerhout), Wim Caeyers (Mol), Liesbet
Dierckx (Oud-Turnhout), Bert Vangenechten (Rijkevorsel)

Directeur: Eric Nysmans

Zorgmanager: Gil Peeters
Beleidsmedewerker: Hans Ghoos (verslaggever)

Verontschuldigd:

Raadsleden: Frans De Bont (Baarle-Hertog), Keily Verheyen (Turnhout), Lieven Janssens

(Vorseiaar)

l. Verwelkoming nieuwe bestuurder

Elias De Wever wordt voorgedragen als vervanger voor Saskia Luyten ais

vertegenwoordiger voor Hulshout. Deze wijziging wordt op de eerstvolgende algemene

vergadering ter goedkeuring voorgelegd. In afwachting is het voorstel om Mr. Elias De

Wever uit te nodigen om de raad van bestuur bij te wonen als kandidaat bestuurder. De

leden van de raad van bestuur heten hem welkom.

2. Goedkeuring notulen van de raad van bestuur van 11 mei

2022
In bijlage zijn de notulen toegevoegd van de Raad van Bestuur van 11 mei.

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/fl/personal/hans_,gh_OQS iok be/Ef8r5GPpuGFKoEJizNZfc^

SX-kaVBhRef2RDx4A?e=WrlUFG
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Besluit
De Raad keurt de notulen van de Raad van Bestuur dd. 11 mei goed.

3. Kandidaatstelling voorzitter en ondervoorzitter Thuiszorg
Kempen

Overwegende dat zowel de functie van voorzitter als ondervoorzitter van Thuiszorg
Kempen vacant is.
Gelet op de statuten van Welzijnszorg Kempen.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Gelet op de werking van Thuiszorg Kempen.
Overwegende dat de kandidaturen werden opgevraagd bij de lokale besturen en de
kandidaturen konden worden ingediend tot maandag 20 juni.
Gelet op de kandidaatstelling van Annemie Guns als voorzitter en Elke Verlinden als
ondervoorzitter.

Besluit

Artikel 1. Annemie Guns wordt aangeduid als voorzitter van Thuiszorg Kempen.

Artikel 2. Elke Verlinden wordt aangeduid als ondervoorzitter van Thuiszorg Kempen.

4. Projectwerking

2.1. Verlenging Project Herstelboerderij 2.0
Graag vragen we een verlenging van het project Herstelboerderijen 2.0 aan voor één
jaar.

Wegens de Covid-19 pandemie was/is het minder evident om oncologische
patiënten/revalidanten te rekruteren en werd een eerste traject, voorzien voor april 2021
niet opgestart. In september/oktober 2021 konden er wel trajecten opgestart worden,
maar de opstart van trajecten werd opnieuw on hold gezet door de Covid-19 pandemie
van november 2021 tot en met januari 2022. In het voorjaar van 2022 werd één traject
opgestart. Door de Covid-19 pandemie hebben we het concept Herstelboerderijen voor
oncologische patiënten/revalidanten op tuin- en landbouwbedrijven onder begeleiding
van herstelboer, vrijwilligers en ergotherapeuten dus nog niet ten gronde kunnen
implementeren en evalueren. Een verlenging van het project stelt ons in de gelegenheid
om nog verder te rekruteren en nog (een) traject(en) op te starten. Dit zou ons ook de
kans geven om meer feedback van alle betrokken partijen (tuin- en landbouwbedrijven,
patiënten/revalidanten, artsen/therapeuten, vrijwilligers) te verzamelen en 20 het concept
beter te evalueren. Daarnaast bemoeilijkte) de Covid-19 pandemie ook het
beleidsoverleg rond wettelijk en financieel kader omdat de overheden voornamelijk bezig
waren met het beheersen van de Covid-19 pandemie. Een verlenging van het project
stelt ons ook in de gelegenheid om nog verder te werken aan het wettelijk en financieel
kader en hierover verder in overleg te gaan met het beleid. De verlenging met één jaar
werd positief geadviseerd door de stuurgroep van het project.

Besluit
Enig artikel. De raad van bestuur keurt een verlenging voor een periode van één jaar
(vanaf 01/07/22 tot en met 30/06/23) van het project Herstelboerderij 2.0 goed.
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5. Personeel

a. Openverklaring functie personeelsmedewerker op

bachelor-niveau

De medewerkers van de personeelsdienst, met uitzondering van de stafmedewerker,
maken sinds 1 januari !l. deel uit van de zelfstandige groepering WZK Shared services.
Een van de personeeismedewerkers op B-niveau heeft ontslag genomen en zal begin
september uit dienst gaan. Om de continuering van de dienstverlening te waarborgen
werd bij hoogdringendheid over gegaan tot bekendmaking van de vacature via De
Zondag, Jobat, Linkedln, Facebook en de eigen website.
Op basis van tijdsregistratie stellen we bovendien vast dat de jobtime die binnen de
zelfstandige groepering besteed wordt aan het personeeisfuik van Welzijnszorg Kempen
op 2 VTE komt ten/vijl we 1,5 VTE hadden geraamd. Een bijsturing hierin is bijgevolg
noodzakeiijk om de dienstverlening naar de leden niet in het gedrang te brengen en de
continuïteit van het payrollproces te waarborgen. Daarvoor dienen we de equipe uit te
breiden met 0,5 VTE op B-niveau.

Zodra we de bestaffing van de personeeisdienst van Welzijnszorg Kempen
benchmarken met deze van de lokale besturen stellen we vast dat Welzijnszorg Kempen
hierbij sterk onder de gemiddelde bezetting zit. Hierbij moeten we nog in rekening
brengen dat Welzijnszorg Kempen de volledige payroll in eigen beheer doet, wat extra
werk genereert. Uit een enquête die in 2021 werd gevoerd bij de
personeeisverantwoordelijken uit de Kempen blijkt dat lokale besturen 1,33 VTE
personeelsmedewerker inzetten per 100 personeelsdossiers. Welzijnszorg Kempen
beheert momenteel 241 personeelsdossiers, exclusief de mandatarissendossiers.
Volgens de regionale, norm zou dit neerkomen op de inzet van 3,2 VTE, terwijl er op dit
ogenblik 1,5 VTE personeelsmedewerkers en 0,6 VTE stafmedewerker in dienst zijn.
Een uitbreiding met 0,5 VTE naar een totaal van 2,6 VTE Is omwille van de toegenomen
workload en de stijgende werkdruk noodzakelijk en op basis van deze benchmark ook te
verantwoorden.

Er wordt voorgesteld de aanwervingsprocedure als volgt op te zetten :
A. een schriftelijke proef die volgende onderdelen omvat:

• gevalsstudie(s): de kandidaat wordt geconfronteerd met een
probleemsituatie die zich tijdens de uitoefening van de functie kan
voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid
geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken en

deze aan de hand van een verslag tracht weer te geven.

• toetsing van de kennisvereisten verbonden aan de functie

De proef wordt gequoteerd op 50 punten.

B. een mondelinge proef die een toetsing inhoudt van de motivatie en het
competentieprofiel van de kandidaat.
De proef wordt gequoteerd op 50 punten.

Om te slagen moeten kandidaten op beide selectiefechnieken minstens 50% van de
punten behalen en minstens 60 op 100 punten voor de totaiiteit.
Voor de aanwervingsprocedure wordt zoals steeds geopteerd voor een niet-vergelijkend
examen.

Er zal een werfreserve worden ingesteld die 2 jaar geldig blijft.
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Voor de examencommissie worden voorgesteld :
• Ann Lievens, stafmedewerker Weizijnszorg Kempen

• Een verantwoordelijke van een vzw dien de dienstverlening afneemt

van de zelfstandige groepering
• DianeVanspringel, adjunct-directeur Welzijnszorg Kempen

Besluit
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan de uitbreiding van de personeelsformatie met 0,5

VTE personeelsmedewerker op B-niveau.
Artikel 2. Goedkeuring te verlenen aan de openverkiaring van de te begeven functies.

Artikel 3. Goedkeuring te verlenen aan de procedure, de bekendmakingsmodaliteiten
en de samenstelling van de examencommissie.

b. Openverklaring functie stafmedewerker Rolmobiel

Toen eind 2020 de functie van stafmedewerker Rolmobiei vacant kwam werd niet
overgegaan tot de openverkiaring van de functie. De functie werd via een tijdelijk
contract ingevuld omwille van de onduidelijkheid omtrent de Vlaamse plannen met
betrekking tot het aangepast vervoer en de concrete timing rond de geplande Vlaamse
mobiliteitsswitch.

In april li. vernamen we van Vlaanderen dat de erkenning en werking van de DAV's nog
zal verlengd worden tot minstens einde 2024.

Om de continuïteit in de werking te waarborgen enerzijds en ons in orde te stellen met
de arbeidswetgeving anderzijds wordt voorgesteld om de functie opnieuw in te vullen
met een contract onbepaalde duur en ze open te verklaren op B-niveau zoals voorzien in
de personeelsformatie.

De vacature zal bekend gemaakt worden via De Zondag, VDAB, Linked in en Facebook,
de eigen website.
Voor de aanwervingsprocedure wordt zoais steeds geopteerd voor een niet-vergelijkend
examen.

Er wordt voorgesteld de aanwervingsprocedure ais volgt op te zetten :
A. een schriftelijke proef die volgende onderdelen omvat:

• geva!sstudie(s): de kandidaat wordt geconfronteerd met een
probieemsituatie die zich tijdens de uitoefening van de functie kan
voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid

geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken en
deze aan de hand van een verslag tracht weer te geven.

• toetsing van de kennisvereisten verbonden aan de functie

De proef wordt gequoteerd op 50 punten.

B. een mondelinge proef die een toetsing inhoudt van de motivatie en het
competentieprofiel van de kandidaat.
De proef wordt gequoteerd op 50 punten.

Om te slagen moeten kandidaten op beide selectietechnieken minstens 50% van de
punten behalen en minstens 60 op 100 punten voor de totaliteit.
Er zal een werfreserve worden ingesteld die 2 Jaar geldig blijft.
De jury zal nog worden samengesteld.
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Besluit
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan de openverklaring van de te begeven functie van

Stafmedewerker Rolmobiel.
Artikel 2. Goedkeuring te verlenen aan de procedure en de bekendmakingsmodaiiteiten.

Artikel 3. Volmacht te geven aan het Dagelijks bestuur m.b.t. de samenstelling van de
examencommissie.

C. Openverklaring functie verzorgende + aanleg werfreserve

Gil Peeters geeft een korte toelichting bij dit agendapunt.
Om het jaar organiseert Thuiszorg Kempen een aanwervingscampagne met een
wervjngsreserve die 1 jaar geldig blijft. Heden is de werfreserve volledig uitgeput. De
krapte op de arbeidsmarkt maakt het bijzonder moeilijk om de vacatures in te vullen
terwijl de zorgnoden toenemen.
Om de openstaande betrekkingen in te vuilen en een werfreserve samen te stellen is het
wenselijk een examen te organiseren voor de functie van verzorgende in de slarisschaal
gebaseerd op categorie 11 van IFIC.
De vacature za! worden bekendgemaakt via de eigen website, andere eigen kanalen,
VDAB, De Zondag, Unkedln en Facebook.
Aan de Raad van Bestuur wordt voorgesteld over te gaan tot de openverkiaring van de
functie van verzorgende en het aanleggen van een werfreserve die 1 jaar geldig blijft met
de mogelijkheid deze met 1 jaar te verlengen.
Voor de aanwervingsprocedure wordt zoals steeds geopteerd voor een niet-vergelijkend
examen,

Het verloop van de aanwervingsprocedure ziet eruit ais volgt:
a. een schriftelijke proef die een toetsing omvat van de kennisvereisten en
attitudes verbonden aan de functie.

Grondige kennis van:
> gezins- en bejaardenproblematieken (sociaal, gezondheid, algemeen

welzijn, ...), en hoe daar mee om te gaan.

> algemene huishoudkunde.

> algemene omgangskunde (inschatten, aanvoelen,... )
De proef wordt gequoteerd op 50 punten.

b. een mondelinge proef die een toetsing inhoudt van de competenties en
de motivatie van de kandidaat en de affiniteit met de doelgroep.
De proef wordt gequoteerd op 50 punten.

Om ais geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor eik examengedeelte
50 % en voor het geheei van het examen 60 % van de punten behalen.
Er zal een werfreserve worden ingesteld die 1 jaar geldig blijfÉ.
De examenjury zal nog worden samengesteld.

Besluit
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan de openverklaring van de te begeven functie van
verzorgende.

Artikel 2. Goedkeuring te verlenen aan de procedure en de bekendmakingsmodaliteiten.
Artikel 3. Volmacht te geven aan het Dagelijks bestuur m.b.t. de samenstelling van de
examencommissie.
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D. Openverklaring functie poetshulp + aanleg werfreserve

Gil Peeters geeft een korte toelichting bij dit agendapunt.
In 2021 werd de personeelsformatie uitgebreid met poetshulpen voor de thuiszorg in
salarisschaal Categorie 4 van de IFIC-schalen in de zorg.
Om de openstaande betrekkingen in te vullen en een werireserve samen te stellen wordt
voorgesteld over te gaan tot een aanwervingsprocedure.
De vacature zal worden bekendgemaakt via de eigen website, andere eigen kanalen,
VDAB, De Zondag, Linkedln en Facebook.
Aan de Raad van Bestuur wordt voorgesteld over te gaan tot het aanleggen van een
werfreserve die 1 jaar geldig blijft met de mogelijkheid deze met 1 jaar te verlengen.
Voor de aanwervingsprocedure wordt zoals steeds geopteerd voor een niet-vergelijkend
examen,

Het verloop van de aanwervingsprocedure ziet eruit als volgt:
a. een praktische proef die een toetsing inhoudt van de kennisvereisten

verbonden aan de functie en de competenties van de kandidaat.

> Kennis van onderhoudsmaterialen en -producten en hun gebruik.
> Kennis van poetstechnieken.
> Basiskennis van gezins- en bejaardenproblematieken (dementie,

psychiatrische ziektebeelden, verslavingen, ...).
De proef wordt gequoteerd op 50 punten.

b. een mondelinge proef die een toetsing inhoudt van de competenties en
de motivatie van de kandidaat en de affiniteit met de doelgroep.
De proef wordt gequoteerd op 50 punten.

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk examengedeelte
50 % en voor het geheel van het examen 60 % van de punten behalen.

De examenjury zal nog worden samengesteld.

Besluit
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan de openverklaring van de te begeven functie van
poetshulp zoals geschetst.
Artikel 2. Goedkeuring te verlenen aan de procedure en de bekendmakingsmodaliteiten.
Artikel 3. Volmacht te geven aan het Dagelijks bestuur m.b.t. de samenstelling van de
examencommissie.

E. Mobiliteitsenquête

Ats bestuur hebben wij de verplichting om de mobiliteitsenquête in te vullen voor elke
vestiging die meer dan 30 personeelsleden telt.

Voor Welzijnszorg is de mobiliteitsenquête derhalve enkel verplicht voor de
medewerkers werkzaam in de kantoren aan de Antwerpseweg te Geel.

Op basis van de gegevens uit het tijdsregistrafiesysteern werden de vragen van de

enquête ingevuld voor de vestiging op de Antwerpseweg. De enquête dient ook

besproken te worden op een bevoegd orgaan in functie van de verzending via digitale

weg waarop de datum van bespreking dient te worden vermeld.
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De enquête wordt ter informatie in bijlage gevoegd. De gegevens leren dat een 3-tal

personeelsleden quasi dagelijks met de fiets naar het werk komen. De overige

personeelsleden maken de woon-werkverplaatsing doorgaans met de wagen. Van die

laatste groep zijn er een 5-tal medewerkers die sporadisch ook met de fiets naar het

werk komen. Gelet op het feit dat Welzijnszorg Kempen een regionale vereniging is en

over een breed gebied personeel rekruteert, is dit een vrij logisch gegeven.

htt p s: //i o ke m p_en^

mv.sharepoint.com/:b:/ci/personal/hans ahoos iok be/ES8uEUKOS6BLjOiG5BzUeu8B
UX8uOUX-F FOWT4heHE-Fw?e=nc5QTk

Besluit
De Raad van Bestuur neemt kennis van de mobiliteitsenquête.

F. Jaarverslag 2021 enjaaractieplan 2022 Preventie en
Bescherming op het Werk (PBW)

Naar jaarlijkse gewoonte wordt het jaarverslag PBW over 2021 ter kennisgeving
overgemaakt aan de Raad van Bestuur samen met hetjaaractieplan 2022.

Het jaarverslag PBW over 2021 is een weergave van de actiepunten die gerealiseerd
werden in 2021 op vlak van preventie op het werk. Voor de concrete inhoud verwijzen
we graag naar het document in bijlage 1.

Hetjaaractieplan 2022 bevat de actiepunten waaraan gewerkt wordt in 2022. Zo werd
onlangs bijvoorbeeld het punt brandpreventie opgenomen. Recent vond er een
brandevacuatie-oefening plaats. Op basis hiervan werden een aantal instructies verder
uitgewerkt. De vluchtroutes dienen correct gevisualiseerd te worden en hiervoor werd
dienst patrimonium van het gebouw aangesproken. Dit actiepunt wordt verder afgewerkt.
Voor het volledige jaaractieplan 2022 wordt verwezen naar bijlage 2.

Besluit
Artikel 1. Akte te nemen van het jaarslag PBW 2021
Artikel 2. Goedkeuring te verlenen aan het Jaaractieplan 2021

Bijlage 1

https://iokempen-
mv.sharepoint.com/:b:/c]/personal/hans qhoos iok be/Edr23FXdt9REILoL9hyReAkBiSY
tc30Pi6eapsskci40FNa?e=MstKAz

Bijlage 2

https://iokempen-
mv.sharepoint.com/:b:/q/personal/hans flhoos iok be/EWz5iJQnk6NCrl1h9 JOnYkB7K
PWWd4Q5TMf9e9sBZsMZQ?e=90rBos
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6. Thuiszorg Kempen

6.1. Aankoop smartphones voor de basismedewerkers van Thuiszorg
Kempen
Gil Peeters licht dit agendapunt toe. Hij stelt dat de gevolgde werkwijze noodzakelijk is
voor de informatieveiligheidsvoorschriften.
Bij de aanbesteding voor een nieuwe software voor Thuiszorg Kempen indudeerden we
de voorwaarde om vlot met onze basismedewerksters te kunnen communiceren omtrent
o.a. wijzigingen in planning. Het programma heeft uitgebreide mogelijkheden om
gegevens van en met betrekking tot de basismedewerkers door te sturen en te
verwerken. Deze stap maakt het mogelijk de functionaliteiten van het programma
vollediger te benutten en het werk een stuk efficiënter te maken. Zeker ook wat de
administratieve opvolging en verwerking betreft. (De telefonie blijft een heikel punt dat
we reeds eerder aankaarten en dat later verder zal besproken worden.)
In het programma zijn de linken naar smartphones voor basismedewerkers standaard
voorzien. Zelf werkten we verder rond de vraagstukken die zich stellen op het vlak van
fiscaliteit, gegevensbeveiliging, policy naar gebruik en aankoop en onderhoud van de
toestellen.
De toestellen zouden (op 3 jaar afgeschreven) 415 € per persoon kosten (inclusief
aankoop, abonnementen, data-abonnement, onderhoud en gebeurlijke vervanging. In
totaal gaat het om een 270-tal medewerkers.
De totale jaarlijkse kost is 112.050 €.
Bert Vangenechten vraagt zich af of dit geen voordeel in natura inhoudt waarop de
werknemers kunnen belast worden. Er wordt gesteld dat de toestellen enkel voor het
werk gebruikt worden en bijgevolg geen voordeel inhouden voor de werknemer. Hij stelt
voor om toch een ruling bij de belastingdiensten hiervoor aan te vragen. De vergadering
reageert hier positief op. Met deze abonnementen kunnen de werknemers met elkaar
communiceren. Welzijnszorg Kempen tekenende ook in op de raamcontracten van de
Vlaamse overheid. Later dient telefonie en doorschakelen bekeken te worden. (data,
VOIP...)

Besluit
De raad neemt kennis van de gevolgde werkwijze en keurt deze goed.

6.2. Inkanteling aanvullende thuiszorg binnen Thuiszorg Kempen

Gil Peeters licht dit agendapunt toe.
Vanaf de zomer van 2019 loopt Thuiszorg Kempen met verschillende partner-vennoten
een traject om de aanvullende thuiszorg (poets- en karweidienst) te integreren binnen de
werking van Thuiszorg Kempen. We moesten immers vaststellen dat de opstelling die
we hadden op verschillende vlakken niet (meer) voldeed aan de regelgeving. Hierbij is
het belangrijk op te merken dat voor de erkennende overheid gezinszorg en aanvullende
thuiszorg één zijn, onder één erkenningsnummer. Als we de regelgeving bekijken
voldeden we niet op volgende items:

Gelijkvormige prijsvorming over de hele organisatie
Eén kwaliteitsbeleid en een eenduidige klachtenbehandeling
Juridische link tussen de medewerkers die (gesubsidieerde) prestaties leveren

binnen de erkenning en de erkende organisatie. Dit kan door een detachering

van de betrokken medewerkers (poetsdames én verantwoordelijken,

desgevallend in een bepaalde tewerkstellingsbreuk).
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Om tot een conforme opstelling te komen werd er gewerkt met twee mogelijke modellen.
Lokale besturen konden kiezen om hun aanvullende thuiszorg te integreren in het team
van de gezinszorg of ze konden kiezen om twee aparte ploegen te behouden, (verdere
toelichting hieromtrent werd vroeger uitgevoerd besproken.)
De overstap naar een nieuwe software noodzaakte dat de lokale besturen voor
01/06/2022 een keuze maakten voor een van beide modellen (of om uit te treden) zodat
de correcte bijdrageberekening voorde cliënten kon opgenomen worden.
Hierbij geven we een stand van zaken in de verschillende lokale besturen.

Partner
Grobbendonk

Herenthout

Herseit

Hoogstraten

Hulshout

Kasterlee

Laakdal

Olen

Turnhout

Vorselaar

WEB

Herselt-Hulshout-
Westerio

Toegetreden met een aparte poetsploeg met een
verantwoP_r'deliJke van Thuiszorg Kempen.
Za! overstappen naar een geïntegreerde ploeg op
01/10/2022 met een verantwoordeiijke van Thuiszorg
Kempen.

Is toegetreden met een aparte poetsptoeg, met een eigen
verantwoordelijke.
Toegetreden met een aparte poetsploeg met een
verantwoordelijke van Thuiszorg Kempen.
Onderzoekt samen met Herselt en Westerlo de opstart van
een karweidienst
Is toegetreden met een geïntegreerde poetspioeg met een
verantwoordelijke van Thuiszorg Kempen.
is toegetreden met een geïntegreerde poetsploeg met een
verantwoordelijke van Thuiszorg Kempen.
Neemt later de beslissing, maar past nu reeds het tarief toe
zoals binnen Thuiszorg Kempen afgesproken.
Is toegetreden met een geïntegreerde poetsploeg met een
verantwoordeiijke van Thuiszorg Kempen.
Is toegetreden met een geïntegreerde poetsploeg met een
verantwoordelijke van Thuiszorg Kempen.
Voor WEB is er een aparte regeling omdat het een
samenwerking betreft tussen een dienst voor gezinszorg en
een sociale economie-bedrijf.
Onderzoeken samen de opstart van een (gezamenlijke)
karweidienst.

Met deze beslissingen is er een grote stap gezet naar regularisatie van de Aanvullende
Thuiszorg en ligt de weg open om op de resterende items (kwaliteitshandboek en
klachtenbehandeling) de nodige stappen te zetten.

Besluit
De raad neemt kennis van de gevolgde werkwijze en gaat hiermee akkoord.

6.3. Urencontingent 2022

Gil Peeters licht dit agendapunt toe.
Gezinszorg
Zoals elk jaar vroegen we voor 2022 een fikse uitbreiding van ons urencontingent. Met
een aantal CADO's die moge!ijk zouden opstarten is dit zeker een noodzaak. Voor een
opstartende CADO rekenen we op 2.5 VTE of 3625 uur inzet.
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De effectieve toekenning van uren gaat echter maar mondjesmaat. Mogelijk stelt ons dit
voor de uitdaging om ons urencontingent zo te herverdelen dat opstartende CADO's
minstens voldoende uren hebben. Voorlopig stelt zich dit probleem nog niet.
Het nieuwe urencontingent houdt rekening met:

Uitbreiding gezinszorg 2022 (1229 uur voor Thuiszorg Kempen)
Extra uren 2022 voorde maatregel flexibiliteit van VIA6 (115 uur voor Thuiszorg
Kempen)

Het totale urencontingent voor Thuiszorg Kempen komt voor 2022 op 215.928
(tegenover 214.584 in 2021). Dit is een groei met minder dan 1 VTE over het geheel.
Aanvullende Thuiszorg
Voor de aanvullende thuiszorg wijzigt er niets. We behouden de 12.9 VTE logistiek
medewerkers en de 2 VTE doelgroepmedewerkers die we inzetten in samenwerking met
vzw WEB. (De problematiek omtrent de BelRai-inschaling kwam eerder aan bod en zal
later verdere aandacht krijgen.)

Besluit

De raad neemt kennis van de stand van zaken van de uitbreiding van het
urencontingent.

7. Rolmobiel

Verlenging erkenning Rolmobiel onder het compensatiedecreet

De voorzitter licht dit agendapunt toe.
Vlaams minister Peeters besliste om het flexplusvervoer (het omvat het aangepast

vervoer van vandaag) niet te laten ingaan op 1 januari 2023, maar de startdatum te

verschuiven in de tijd.

We ontvingen een brief vanuit het departement mobiliteit en openbare werken met de

vraag om onze huidige werking onder het compensatiedecreet te verlengen.

Er werd nog geen beslissing genomen m.b.t. een nieuwe datum voorde ingang van het

flexplusven/oer. Als mogelijke datum wordt 1 januari 2025 naar voren geschoven.

De huidige diensten aangepast vervoer (DAV) wordt gevraagd om de werking te
verlengen onder het compensatiedecreet tot en met 31 december 2024.

De huidige erkenning van Rolmobiel als dienst aangepast vervoer, onder het

compensatiedecreet, loopt tot en met 31/12/2022.

Indien een DAV zou beslissen zijn activiteiten stop te zetten eind 2022 zal er een officiële
procedure gestart moeten worden om een nieuwe DAV aan te duiden voor het betrokken

vervoersgebied.

Rolmobiel wenst de huidige werkwijze verder te zetten zodat personen met een ernstige

mobiliteitsbeperking in het arrondissement Turnhout zich kunnen blijven verplaatsen.

Er is een grote vraag naar aangepast vervoer in onze regio. Terwijl het aanbod afneemt.

Bij verlenging van erkenning zal voor het jaar 2023 en 2024 de financiering van de dienst
op dezelfde wijze verderlopen als voorzien in het meerjarenplan.
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Besluit

Goedkeuring verderzetting bestaande werkwijze (onder het compensatiedecreet) van de
rolmobiei.

8. Regionale dienst schuldhulpverlening

De Kempense WelzijnsRaad gaat principieel akkoord om de stuurgroep te mobiliseren
voor gesprekken over toekomstige financiering van de dienst. Er kan dan een voorstel
worden geformuieerd voor de andere besturen. Zie punt 11 .2 (KWR)

Besiuit
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen om de financiering van de dienst schuldhutpveriening
verder te bespreken en uit te werken in de stuurgroep.
Artikel 2. Goedkeuring te verlenen om de andere besturen te bevragen over een
eventueel lidmaatschap.

9. Netwerk

9.1. Audio

1. Verslag algemene vergaderina Audio van 20 mei 2022

In bijlage vindt u het verslag van de algemene vergadering van welzijnsvereniging Audio
van 20 mei 2022.

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

verantwoordelijk voor kennisgeving van het verslag van de algemene vergadering aan

de raad van bestuur.

Het verslag wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de raad van bestuur.

2. Jaarrekening 2021 Audio

Op 20 mei stelde de algemene vergadering Audio de jaarrekening 2021 vast zonder

opmerkingen.

Artikel 485 van het DLB stelt dat de bepalingen van deel 2, titel 7, inzake het bestuurlijk
toezicht van toepassing zijn op de welzijnsvereniging.

Conform artikel 490 paragraaf 2 van het decreet over het lokaa! bestuur

(DLB), bezorgen we u de jaarrekening (bijlage 5 in het bundel van bijlagen bij het

ontwerpverslag), samen met de toelichting en een kopie van het desbetreffende besluit

van de algemene vergadering van Audio.

De jaarrekening 2021 wordt ter kennis voorgelegd aan de raad van bestuur.

De raad kan binnen vijftig dagen na verzending zijn advies/opmerkingen ter kennis
brengen van de provinciegouverneur (toezichthoudende overheid).

We verzoeken u ons desgevallend ook van uw opmerkingen op de hoogte te brengen.

Als de raad geen advies verstuurd heeft aan de toezichthoudende overheid binnen een

termijn van vijftig dagen, wordt hij geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.
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Het is uiteindelijk de gouverneur die de jaarrekening Audio goedkeurt, mits deze juist en
volledig is, en een waar en getrouw beeld geeft.

3. Nieuwe leden Audio

Tijdens de zitting van de raad van bestuur Audio van 4 mei 2022 werd de toetreding van

twee lokale besturen als nieuwe leden van de vereniging goedgekeurd (zie kopie van het

betreffende besluit in bijlage). Teneinde aan alle juridisch-administratieve verplichtingen
te voldoen, dient de raad van bestuur nu deze beslissing formeel goed te keuren.

Er werd gevraagd om vóór 30 september deze beslissing aan de raad van bestuur

voor te leggen. Er wordt gevraagd om een eensluidend afschrift uit het notulenboek van

de raad aan Audio te bezorgen (Audio - t.a.v. Bart De Pauw - Bischoffsheimlaan 1-8 -

1000 Brussel of bart.de-pauw@audio-lokaal.be)?

Een ontwerp van raadsbeslissing volgt hieronder. Vraag tot goedkeuring aan de raad

van bestuur.

Beslissing toetreding stad Dendermonde en gemeente Sint-Gillis-Waas tot de

welzijnsvereniging Audio

De Raad,

Gelet op art. 482, tweede lid, van het decreet over het lokaal bestuur dat de instemming

van alle deelgenoten vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten;

Gelet op de vraag vanwege stad Dendermonde om toe te treden tot de vereniging Audio,

zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 8 Juni 2021;

Gelet op de vraag vanwege gemeente Sjnt-Gillis-Waas om toe te treden tot de vereniging

Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 28 oktober 2021;

Gelet op de groeistrategie goedgekeurd door de algemene vergadering Audio van 25 juni

2021;

Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van stad Dendermonde

en gemeente Sint-Gillis-Waas formeel goed te keuren;

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Artikel 1. De toetreding goed te keuren van stad Dendermonde tot de vereniging Audio.

Artikel 2. De toetreding goed te keuren van gemeente Sint-Gillis-Waas tot de vereniging

Audio.

Artikel 3. Deze beslissing te vermelden op de lijst bedoeld in art. 330 van het decreet over
het lokaal bestuur.

https://iokempen-
mv.sharepoint.com/:b:/q/personal/hans qhoos iok be/EawqqxSOIBVGanflbrSXMGOSBX
AG2Jc3_Yb_X_uFB1YhT7vcLQ?e=wOoOAG

https://iokempen-
mv.sharepoint.com/:u:/Q/personal/hans ahoos iok be/Ebit7J72pGJGnv3vYxlH TwBP7
EKSiWilW-UPvHcHkYU3Q?e=YclQcV
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https://iokempen-
my.sharepoint.com/:w:/q/personal/hans cfhoos iok be/ES2YPASdH5tGmaRdVA4r4Gw
BxqtnLJ MaJob]Np2-Xz Zw?e=E7ChOW

https://iokempen-
mv.sharej3oint.com/:b:/fl/personal/hans qhoos iok be/ETmwZUNs-
IFEqwBuhWOfxeoBFkiDbE59VsYmxA 4Yra3TQ?e=DiYOIi

https://iokempen-
mv.sharepoJnt.com/:b:/g/Dersonai/hans qhoos iok be/EXsC wexQvlGrihwTb9nL04B M
S5rFBUMtQ70csctAlD9a?e=BED9wv

9.2.Toewijzingsraad Kempen Midden

De toewijzingsraad is een verplicht orgaan binnen de nieuwe woonactoren. Deze raad
heeft als opdracht beleidsvoorbereidend werk te doen rond o.m. de invulling van de 2de
en 3de pijler van het nieuwe toewijzingssysteem sociale huur. Vanuit Kempen Midden
werd eerst breed de uitnodiging verspreid om deel te nemen aan een voorbereidende
werkgroep voor de vorming van deze toewijzingsraad. Welzijnszorg Kempen
participeerde hieraan aangezien de link gelegd kan worden met het lopende traject met
welzjjnsactoren. Vervolgens werd de vraag gesteld vanuit de woonactor Kempen Midden
om zich kandidaat te stellen voor de toewijzingsraad. Gezien dit aansluit bij het lopende
traject heeft Welzijnszorg Kempen zich kandidaat gesteld.

Besluit
Artikel 1. De kandidaatstelling van Welzijnszorg Kempen in de toewijzingsraad wordt
bevestigd.
Artikel 2. Sanne Verheyen, beleidsmedewerker Welzijnszorg Kempen, zal hieraan
deelnemen.

9.3. AV De Sprong

Aangezien Jan Peys geen gemeenteraadslid (Meerhout) meer is sinds 23/05/2022 dient
hij vervangen te worden vanuit WZK in de AV van De Sprong vzw. Vanuit Meerhout
wordt hij vervangen door Brigitte Peremans.

Besluit
Goedkeuring te verlenen aan de vervanging van Jan Peys vanuit WZK in de AV van De
Sprong VZW door Brigitte Peremans vanaf heden.

9.4. BO CGG Kempen wijziging afvaardiging

Pieter Cowé dient aangesteld te worden ter vervanging van Jef Pelgrims in de algemene
vergadering en de raad van bestuur.

Besluit
Goedkeuring te verlenen aan de vervanging van Jef Pelgrims in de algemene
vergadering en de raad van bestuur van CGG Kempen door Pieter Cowé vanaf heden.

lO.Conferentie Kempense burgemeesters

Op 14 mei vond de conferentie van Kempische Burgemeesters plaats.
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https;//iokempen-
mv.sharepoint.com/:w:/q/personal/hans cfhoos iok be/ETOw90N4z4hFsc51UggaKQEB8
EBvvChd ovuXtN80so7PA?e=ZQwiKe
https://iokempen-mv.sharepoint.com/:b:/q/personal/hans dhoos iok be/EWtx5-
9JvBdCmLNeYzucl-OBA07RYH19aMOTJObbkiWNiA?e^yNckkI
https://iokempen-
mv.sharepoint.com/:b:/c)/personal/hans qhoos iok be/EclltaeP5HVBtzOWYqzBp_sQBxfg
Rg.yRa5f6k7F8sH3CoCa?e=ceG2uQ
https://iokempen-
mv.sharepoint.com/:w:/a/personal/hans ghoos iok be/EZGemBDwel5Fij1MNRUd-
WsB8L8vOiLra5sLEHqMsE20SQ?e=MCiKjf
https://iokempen-
mv.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans Qhoos iok be/EbnQczVlsBZMkEE-SSnpDGUB-
41sXo56iSiOaYSOwvaDiw?e=COi7zs

ll.Kempense WelzijnsRaad

11.1. KWR31 mei 2022

Er werd een thematische behandeling gegeven over de visie en de concrete acties
vanuit PODMI betreffende de ondersteuning van de OCMW's door de PODMI en bij
uitbreiding de federale overheid.
Verder was er een dialoog met de Kempense OCMW's.

Bijlage:
https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b;/ci/personal/hans ghoos iok be/EWsfwPblvRVJq1iztfEOd5sBdHq
1 Pbo T56U5oJFusuQOw?e=5ISbvZ

11.2. KWR 11 juni 2022

De agenda en het verslag van de KWR is in bijlage toegevoegd.

De vergadering formuleert een positief advies inzake het agendapunt over

schuldhuipveriening, namelijk;
1) Het principe betreffende een maximaal contingent (aantal dossiers) per FTE jurist

mag verder uitgewerkt en voorgelegd worden aan de stuurgroep?

2) De vraag mag worden gesteld aan andere OCMW's of zij geïnteresseerd zijn in de

dienstverlening.

Bijlage:
202206 11 Aqenda KWR ,docx
20220611 Verslag KWR.docx

11.3. KWR 15 juni 2022

Tijdens de KWR op 11 juni werd beslist om een extra online KWR te organiseren om een
aantal punten te bespreken.

Volgende punten werden van de agenda van 11 juni doorgeschoven naar 15 juni:
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1. Oekraïne
a. Korte duiding resultaten datamonitoring
b. Huisvesting:

Zicht krijgen op het aantal personen dat nog moet doorstromen naar
duurzame huisvesting
Voorbereiding gesprek met Vlaamse ambtenaar wonen

c. Hoe omgaan met gezinshereniging?
d. Hoe omgaan met gezinssamenstellingen en toekenning eq. LI?
e. Evaluatie - datamonitoring en vrijdagochtendoverleg ifv aanbod in

september.

2. Woonactoren

3. Collectief Kempen
4. Tekort aan maatschappelijk werkers

Er werd een positief advies geformuleerd inzake de bevraging naar huisvesting voor

Oekraïense vluchtelingen. Dit wordt opgenomen in de datamonitoring.

Het verslag is in bijlage toegevoegd.

Bijlage
20220615 verslag .docx

12.Betalingsbevelen

De betalingsbevelen nr. 80 - 100 met betaalbestanden nr. 89 - 114 zijn raadpleegbaar
via onderstaande linken.

https://iokempen-
mv.sharepoint.com/:b:/a/Dersonal/hans ghoos iok be/EZitNn5RXw91qtiEaswOUigBJOQ
QZbUiiPp4XrNtAflPnQ?e=FaDdkR

https://iokempen-
mv.shareDOint.com/:b:/a/persona[/hans ghoos iok be/EUs6Xn[hQ5RGgUeAChF-
O 8Bz KfublPFXpu4uBmaN sGg?e=xu55yd

Besluit
Enig artikel. De raad bevestigt de betalingsbevelen.

13.Varia

13.1. Verlenging tussenkomst huur VZW TEJO Kempen

Op de Raad van Bestuur dcf. 25/01/2022 besliste IOK om de ondersteuning aan Tejo-
Kempen te verlengen met 1 jaar op voorwaarde dat de huurovereenkomst met Arktos
verlengd wordt in de huidige vorm tot 31/03/203.
Welzijnszorg Kempen ontvangt van IOK een korting in de huur ten bedrage van
8.047,50€ met het oog op het geven van een impulssteun aan Tejo. Deze tussenkomst
werd in samenspraak met IOK maandelijks doorgestort aan Tejo ten bedrage van 670,63
€ als tussenkomst in de huur van TEJO in Turnhout.
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Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van IOK dd. 25 januari om de jaarlijkse

korting in de huur van Welzijnszorg Kempen te verlengen met 1 jaar opdat Welzijnszorg
Kempen een impulssubsidie kan geven aan TEJO Kempen voor een tussenkomst in de

huurkosten.

Gelet op het belang van de financiële ondersteuning voor TEJO Kempen omdat het een
vrijwilligersorganisatie is die afhankelijk is van giften en derhalve geen structurele
financieringsbronnen heeft om de huur zelf te financieren;

Gelet op het belang van TEJO in Turnhout in het hulpverleningslandschap en de leemte
die met de werking ingevuld kan worden;

Besluit:

Art. 1 : De Raad van Bestuur gaat akkoord met het verderzetten van een impulssteun ten
bedrage van 670,63€ in de vorm van een tussenkomst in de huur van TEJO Kempen vzw
vanaf 1 april 2022 voor de periode van 1 Jaar.

13.2. Gemeente zonder gemeentehuis

Goedkeuring project: non take up van lokale sociale rechten door innovatieve
interventies

Vraag tot participatie project IOK voor gemeente zonder gemeentehuis, (zie
intentieverklaring in bijlage)

Project = 'Burgers participeren op hun maat aan lokale klimaatdoelen*

Het project moet volgende week ingediend worden en de intentieverklaring moet worden
toegevoegd.

Besluit
De raad keurt deze intentieverklaring goed.

https://iokempen-
mv.sharepoint.com/:b:/c)/personal/hans ghoos lok be/EWsfwPblvRVJa1iztfEOd5sBJyz
NlrNHvNlaEbxd64xQ6A?e=vnxPWD

13.3. Vraag Marc Van Aperen

Aangezien er sprake is van een verhoging van de bijdragen van Welzijnszorg Kempen
voor de gemeentes vraagt hij een overzicht van de lange termijnpianning. Zodat duidelijk
wordt waartoe de verhogingen van de bijdragen zouden dienen. De voorzitter stelt dat
verhogingen van de bijdragen eerst zullen worden besproken op de raad van bestuur
van Welzijnszorg Kempen.
Een plan dient hiervoor nog opgemaakt te worden. Hij stelt verder dat Welzijnszorg
Kempen zeker op lange termijn in een precaire financiële situatie zit. Tegen het einde
van de legislatuur komt liquiditeit onder druk.
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