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Besluitenlijst Raad van Bestuur

dd. woensdag 24 augustus 2022
Aanwezig:

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Frans De Bont (Baarle-Hertog) Anita Vandendungen (Dessel)/ Pieter Cowé (Geel),

Martine Taelman (Grobbendonk), Marc Van Aperen (Hoogstraten), Elias De Wever (Hulshout),

Nele Geudens (Meerhout), Wim Caeyers (Mol), BertVangenechten (Rijkevorsel)

Directeur: Eric Nysmans

Beleidsmedewerker: Tinne Antonise

Beleidsmedewerker: Hans Ghoos (verslaggever)

Verontschuldigd:

Raadsleden: Marina Gys (Arendonk), Annemie Guns (Beerse)/ Liesbet Dierckx (Oud-Turnhout)/

KellyVerheyen (Turnhout)/ Lieven Janssens (Vorselaar)

Volg
nummer

l

2

Agendapunt en korte omschrijving

Goedkeuring notulen van de raad van bestuur van 22 juni

2022
In bijlage zijn de notulen toegevoegd van de Raad van Bestuur

van 22 juni 2022.

https://iokempen-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans ghoos iok be/ESKzZT

cBwOdJlEwEqOvlE-oBDg-iYKOi2ThBUDNT72fOsg?e=aZm8Da

Projectwerking

2.1. Kennisgeving van de goedkeuring van het project

gemeente zonder gemeentehuis

In het kader van de relancemiddelen van de Vlaamse overheid

om in te zetten op digitalisering werd een project ingediend bij
Gemeente zonder Gemeentehuis. Met dit innovatieve project

worden de processen van 3 lokale sociale rechten onderzocht

en daar waar mogelijk verbetert met innovatieve (digitale)
interventies zodat de non take up verminderd kan worden.

Stemming

Goedgekeurd

Raad neemt akte
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Daarnaast wordt getest of de inzet van een burgerpanel

samengesteld uit kwetsbare doelgroepen via een digitale tooi
betrokken kan worden in de validatie van de interventies.

Het projectvoorstel werd weerhouden en de aangevraagde

middelen werden volledig toegekend. Het projectvoorstel en de
beslissing zijn in bijlage toegevoegd.

https://iokempen-
mv.sharepoint.com/:p:/R/personal/hans ghoos iok be/EcGlk2
aOZkZFiUIStbSmlrUBen3KEi9nSBzeVhkPSTzwNQ?e=DMv7xH

https://iokempen-
my.sharepoint.com/ibi/g/personal/hans ghoos lok be/Eauioc

FD4flOr6JbzBxhYYIVIBeHkAZRzTOmsL-tPreSCrsg?e=QoCDQ.Q

https://ipkempen^
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans ghoos iok be/ETPbg2
J379ZLRG866KUuhQgBWom4UiOxK-2q6iHCNNl61w?e=Ai8pel

https://iokempen-
mv.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans ghoos lok be/EV894P
YlmVZGowWOZRtneG5BZW41PHvmg HC5UnJNB4g8w?e=07Tzh

5

Thuiszorg Kempen

3.1. Kennisgeving van de dossiers CADO van Lille en

Turnhout.

3.2.Goedkeuring overeenkomst CADO

De overeenkomst tussen Thuiszorg Kempen en de lokale

partner werd op een aantal punten aangepast, (zie bijlage).

https://iokempen-
mv.sharepoint.com/:w:/g/personal/hans ghoos iok be/EUtU

8cZCVAxAg9SbWfdsamcBh9H90bvku51iJBOsAltUPw?e=eBhjfl

3.3. Goedkeuring opdracht om de vergunningsaanvraag

in te dienen voor een Centrum voor dagopvang

Grobbendonk

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:w:/E/Dersonal/hans ghoos iok be/ESH7Lf

Z8pLVIuvMwCTDrRxQBBiclHY-OVRiuWUBJMIOOPw?e=KhxHcF

Raad neemt akte

Goedgekeurd

Goedgekeurd
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Betekening arrest hof van beroep Antwerpen tussen

VZW Ter Kempen en Welzijnszorg Kempen tegen OCMW

Tessenderlo

De vergadering gaat ermee akkoord om dit punt aan de agenda

toe te voegen. De voorzitter geeft een korte toelichting.

Kennisgeving betekening op 16/08/2022 van het arrest van het
Hof van Beroep Antwerpen tegen het vonnis van rechtbank van

eerste aanleg Limburg. (Ter Kempen VZW en Welzijnszorg

Kempen tegen OCMW Tessenderlo). (zie bijlage)

Bij gebrek aan enige bewezen rechtsgrond stelt het arrest zijn
de vorderingen van Welzijnszorg Kempen en VZW Ter Kempen

ongegrond. Hun hoger beroep wordt aldus afgewezen.

Vanaf 16/08/2022 loopt de termijn voor cassatieberoep. (3
maanden)

Is het zinvol om cassatieberoep in te stellen gelet op het advies
van ons advocatenkantoor?

(advocatenkantoor meent dat de slaagkansen beperkt zijn) (zie
bijlage)

Besluit

De raad neemt akte van de betekening van het arrest van het

hof van beroepen besluit verder geen cassatieberoepaan te

tekenen.

https://iokempen-
mv.shareDoint.com/:b:/g/personal/hans ghoos iok be/Ea8QJ4
byz89NROL9031tvUoB54xFdbGWJkN3cvNiX84Nqg?e=Apa95W

https://iokempen-
m_v.sharepoint.com/:b:/R/personal/hans ghoos iok be/ESsNYK

UzBzFGsi554NC 2hoBVXUFDDMvJaE8UplNA fiJZw?e-fPNBNu

Raad neemt akte

Varia

De volgende raad van bestuur zal fysiek doorgaan op 28
september, vanaf 9.00u.

Eric Nysmans

Directeur

//'

Koe/i.Roml^outs

Vpor^zitterl


