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l. Notulen Algemene Vergadering maandag 28 maart 2022

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans ghoos iok be/ESGOU12TtJtOnNPfuXepjFwBhwtAfplEDzsVK

srt9PxDzQ?e=nuJ4A9

Besluit

Enig artikel. De notulen van de algemene vergadering van 28 maart 2022 worden goedgekeurd.

2. Wijziging bestuursmandaten

2.l.Op 28 maart 2022 voorzag de algemene vergadering in een voorlopige aanstelling van Annemie

Guns voor de raad van bestuur van Welzijnszorg Kempen. Er dient een beslissing genomen te worden

over haar definitieve aanstelling.

Dhr. StafWillemssens 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 openvalt, het recht om/op voordracht van de deelgenoot die de gewezen

bestuurder afvaardigde, voorlopig in de vacature te voorzien. De definitieve vervanging heeft heden

plaats.

Besluit

Enig artikel. De algemene vergadering stelt mevr. Annemie Guns aan als bestuurder van Welzijnszorg

Kempen voor OCMW Beerse.

2.2.Ten gevolge van het ontslag van Jef Pelgrims als bestuurder van Welzijnszorg Kempen wordt

Pieter Cowé voorgesteld als bestuurder.

Er wordt aan de Algemene Vergadering gevraagd hem reeds aan te stellen onder voorbehoud van

voordracht door het bestuur van Geel.



Besluit

Enig artikel. De algemene vergadering stelt de heer Pieter Cowé aan als bestuurder van Welzijnszorg

Kempen onder voorbehoud van voordracht door het OCMW van Geel.

2.3. Aktename van de aanduiding van Myriam Maes als afgevaardigde voor het OCMW van

Vosselaar in de algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen gedurende de legislatuur heden -

2024.

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van HetOCMWvanVosselaarvan 31

maart 2022 waarbij Myriam Maes wordt gemandateerd als afgevaardigde in de Algemene

Vergadering van Welzijnszorg Kempen;

Gelet op de statuten van Welzijnszorg Kempen in het bijzonder artikel 16;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 484;

Besluit

Enig artikel. De algemene vergadering neemt acte van de aanduiding van Myriam Maes als

afgevaardigde voor het OCMW van Vossetaar in de algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen.

3. Jaarverslag 2021

Het ontwerp jaarverslag 2021 wordt gepresenteerd ter zitting. Koen Rombouts geeft een korte

toelichting.

https;//iokempen-my,sharepoint.com/:b:/R/personal/hans ghoos iok be/EYHcYhWtVxxCi3cbtaRa9-

kBWKwnKknsTLzi5JAb78QeDR?e=mEOh_tt

Besluit

Enig artikel. De algemene vergadering keurt het jaarverslag goed.

4. BBC

4.1. Jaarrekening 2021

Lin Verbrugghe, public controller/ geeft een toelichting bij de jaarrekening van 2021 (zie bijlage). Eric

Nysmans geeft een inhoudelijke toelichting betreffende de 3 prioritaire beleidsdoelstellingen, namelijk

RolMobiel, Thuiszorg Kempen en Precair wonen.

De jaarrekening/ doelstellingenboom en de presentatie kunnen via onderstaande linken geraadpleegd

worden.

Lin besluit de toelichting met volgende vaststellingen:

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



Josée Van Aert, afgevaardigde, vraagt wat de projectwerking, meer bepaald, Care IT en Haire bij

Welzijnszorg Kempen inhouden. Lin Verbrugghe en Eric Nysmans lichten deze projecten toe. Care IT

is een software programma voor de optimalisatie van de werking van Thuiszorg Kempen. HAIRE is

een internationaal Europees project inzake buurtgerichte zorg dat in Laakdal wordt uitgewerkt.

KristofVan Dingenen maakt zich vanuit Herselt zorgen over het onevenwicht tussen de opbrengsten

en de kosten. Hij stelt dat het hier een structureel probleem betreft en vraagt de raad van bestuur

om met oplossingen te komen. De voorzitter stelt dat deze bezorgdheid wordt meegenomen naar de

raad van bestuur.

Feiten en context

De Algemene vergadering spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 Juni van het

boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

De bedrijfsrevisor heeft de Jaarrekening gecontroleerd en verslag uitgebracht op de Raad van Bestuur

dd. 11 mei 2022.

De jaarrekening werd toegelicht tijdens de Raad van Bestuur dd. 11 mei 2022. De Raad besliste om de

jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering dd. 25 mei 2022.

De jaarrekening en het verslag van de bedrijfsrevisor werden uitgebreid toegelicht tijdens de algemene

vergadering.

Juridische context

Het decreet lokaal bestuur/ artikels 489 - 490

Statuten Welzijnszorg Kempen/ artikels 41, 42, 46

Besluit

Artikel l: De Algemene vergadering stelt de jaarrekening 2021 vast.

Artikel 2: De Algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor.
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4.2. Verslag bedrijfsrevisor

Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt overlopen door de voorzitter. Dit kan worden geraadpleegd

via onderstaande link.

Besluit

Enig artikel. De Algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor.
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5. Ontheffing aansprakelijkheid van bestuurders voor bestuursdaden verricht in

2021
De Algemene vergadering wordt gevraagd om ontheffing van de aansprakelijkheid te verlenen aan de

bestuurders voor bestuursdaden verricht in 2021.

Besluit

Enig artikel. De Algemene Vergadering verleent ontheffing van de aansprakelijkheid aan de

bestuurders voor de bestuursdaden verricht in 2021.

6. Varia

Er zijn geen variapunten.

7. Volgende Algemene vergadering

De voorzitter wijst erop dat de volgende Algemene Vergadering fysiek zal plaatsvinden in de
Vlinderzaal op 28 september 2022 om 19.00h.

De volgende Kempische WelzijnsRaad zal plaatsvinden op 31 mei 2022.

E. Nysmans K. Rombouts

Directeur Voorzitter ;
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