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Notulen 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), E!ias De Wever (Hulshout)/

Nele Geudens (IVIeerhout), Wim Caeyers (IVIol), Bert Vangenechten (Rijkevorsel)

Directeur: Eric Nysmans

Beleidsmedewerker: Tinne Antonise

Beleidsmedewerker: Hans Ghoos (verslaggever)

Verontschuldigd:

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

Kelly Verheyen (Turnhout)/ Lieven Janssens (Vorselaar)

Openbare zitting

l. 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"

mv.sharepoint.com/:b:/g/Dersonal/hans ghoos iok be/ESKzZTcBwOdJIEwEqOvlE-oBDg-

iYKOi2ThBUDNT72fOsg?e=a2m8Da

Besluit

De Raad keurt de notulen van de Raad van Bestuur dd. 22 juni 2022 goed.
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2. Projectwerking

2.1. Kennisgeving van de goedkeuring van het project gemeente zonder

gemeentehuis

De voorzitter licht het project toe.

In het kader van de relancemiddelenvan 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. 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.

Tinne Antonise geeft een presentatie van het project. Zie hieronder.

https://iokempen-

mv.5harepoint.com/:o:/g/personal/hans ghoos iolL_be/.EcGlk2aOZkZFiUIStbSmlrUBen3KEj9nSBz
eVhkPSTzwNQ?e-DMy7xH

De voorzitter wijst op de ambities van het project. Enerzijds is er een onderzoek naar drie lokale

rechten en hoe die kunnen opgenomen worden door mensen die daar recht op hebben. Hoe kan

de opname van die rechten geoptimaliseerd worden? Anderzijds gebeurt dit door een "design
thinking" procedure waarbij de behoefte van de gebruiker centraal staat. 400 mensen vanuit de

doelgroep zullen vanuit een digitaal panel raad geven over het te lopen proces. Dit is ook leerrijk
voor toekomstige participatieprocessen. De voorzitter lanceert een warme oproep om deze

participatie mee te ondersteunen.

Marc Van Aperen stelt dat het initiatief om te onderzoeken wie rechten mist lovenswaardig is.

En dat dit ook het belangrijkste is. Hijsteltde vraag of er ook wordt onderzocht wie eventueel
onterecht gebruik maakt van het recht. De voorzitter merkt op dat dit in de rand van het project
misschien ook wordt onderzocht. Zie rechtensluizen zoals bijvoorbeeld de verhoogde

tegemoetkoming waardoor sommige andere rechten kunnen worden opgenomen. Hanteren we

de juiste normen om rechten te openen moet misschien ook onderzocht worden.

Tinne Antonise stelt dat er weinig cijfers zijn over non take up van rechten. Het is moeilijk
meetbaar om vast te stellen hoeveel mensen we missen. Uit de studies blijkt dat het aantal

mensen dat onderweg afhaakt veel groter is dan het aantal dat onterecht gebruik maakt van het

recht. Indien de procedure te streng en te strikt wordt gemaakt gaan er nog meer mensen

afhaken verhoudingsgewijs. Het is de bedoeling van het project om met concrete voorstellen te

komen om non take up van rechten te verminderen. Helemaal uitsluiten dat mensen onterecht

een toelage krijgen is onmogelijk.

Bert Vangenechten vult nog verder aan. Voor sommige tegemoetkomingen wordt er naar

inkomen gekeken en niet naar bezit. Op deze wijze verkrijgen mensen met een laag inkomen en

veel bezit een tegemoetkoming, (bijv. stookolietoelage) Is eigen aan het toekennen van de

verhoogde tegemoetkoming. Er zou iets moeten gebeuren aan de voorwaarde van de verhoogde
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tegemoetkoming (ook vermogen meerekenen en niet enkel het inkomen). Belangrijk in dit

project is dat mensen een aanvraag kunnen doen. Los van de eventuele toekenning.

De voorzitter meent dat er in de rand van het project kan bekeken worden welke rechtensluizen,

welke voorwaarden die rechten openen mee in beeld kunnen komen. En of dit aanleiding geeft

tot misbruik of fout gebruik?

Marc Van Aperen vraagt zicht af of er geen nederlandstaligeterm bestaat voor "non take up"

van rechten. De voorzitter beaamt dit en nodigt de vergadering uit om voorstellen te doen.

Besluit

De Raad neemt akte van de goedkeuring van het project non take up van lokale sociale rechten

in het kader van Gemeente zonder Gemeentehuis.

https://iokempen-
mv.sharepoint.com/:b:/R/personal/hans ghoos iok be/EauiocFD4flOr6JbzBxhYYMBeHkAZRzTO
msL-tPreSCr5R?e^QoCDOQ

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/R/personal/hans ghoos iok be/ETPbg2i379ZLkG866KUuhQ^BWom4UiO
xK-2a6iHCNN!61w?e=Ai8oel

https://iokempen-
mv.sharepomt.com/:b:/fi/personal/hans ghoos lok be/EV894PYlmVZGpwWOZRtneGsBZW4lPH
ymq HC5UnJNB4R8w?e-07Tzh5

3. Thuiszorg Kempen

3.1. Kennisgeving van de dossiers CADO van Lille en Turnhout.

De voorzitter licht dit punt toe.

Voor Turnhout werd het dossier ingediend voor het bekomen van een voorafgaand vergunning

voor een Centrum voor dagopvang voor 10 personen.

Voor Lille werd de aanvraag voor de voorafgaande vergunning voor het 'antennepunt' in Lille

beantwoord met een intentie tot weigering. De administratie gaat er in zijn beoordeling van uit

dat er geen ruimte in de programmatie is. Dit klopt, maar het is precies de bedoeling om de

toegekende 10 plaatsen te delen over de twee locaties. Om een tweede locatie op te starten

dien je een volledig dossier in te dienen te starten bij de aanvraag voor een voorafgaande

vergunning... Wellicht is hier een misverstand in het spel gezien het hier om een 'pioniersvraag'

gaat. We trachten in alle geval om ook het antennepunt in Lille te realiseren.

Besluit
De raad neemt kennis van de dossiers CADO van Lille en Turnhout.

3.2. Goedkeuring overeenkomst CADO
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De voorzitter licht dit punt toe.

De overeenkomst tussen Thuiszorg Kempen en de lokale partner werd op een aantal punten

aangepast, (zie bijlage). De volgende inhoudelijke aanpassingen werden in de tekst (soms op

meerdere plaatsen) doorgevoerd:

De contractant aan onze zijde wordt Welzijnszorg Kempen in plaats van Thuiszorg

Kempen.

De contractant aan de zijde van het lokale bestuur kan een ocmw/ een gemeente of een

zorgbed rijf van het lokale bestuur zijn.

De inspectie met betrekking tot de brandveiligheid dient opgevolgd te worden door het

lokale bestuur. Vanuit Thuiszorg Kempen hebben we te weinig handvaten om dit goed te

kunnen opvolgen en vooral om te remedieren indien nodig.

Besluit
De raad keurt de modelovereenkomst voor de CADO goed.

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:w:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EUtU8cZCVAxAg9SbWfdsamcBh9H90

byku5liJBOsAliUPw?e=eBhm

3.3. Goedkeuring opdracht om de vergunningsaanvraag in te dienen voor

een Centrum voor dagopvang Grobbendonk

De voorzitter licht toe.

Voor Grobbendonk zijn er verregaande besprekingen binnen het lokaal bestuur en zal de

beslissing genomen worden om al dan niet door te zetten en dan een voorafgaande vergunning

aan te vragen.

MartineTaelman vult verder aan dat de beslissing om ermee verder te gaan in het college werd

genomen nu maandag. Pas in 2023 is er ruimte beschikbaar. Belangrijk is dat de procedure kan

worden opgestart en dat we weten dat er een ruimte voorzien werd, merkt Eric Nysmans op.

Besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van

een CADOte Grobbendonk. De Raad van Bestuur geeft aan Gil Peeters, zorgmanager Thuiszorg

Kempen/ de opdracht om de vergunningsaanvraag in te dienen voor een Centrum voor

dagopvang voor 10 gebruikers.

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:w:/g/personal/hans ghoos iok be/ESH7LfZ8pLVIuvMwCTDrRxQBBjclHY-

OVgjuWUBJMiOOPw?e=KhxHcF

Antwerpseweg 1A bus 1,2440 Geel, (t) 014-56 42 64, (f) 014-58 73 00, www.weizijnszorgkempen.be, BE82 0910 1021 8068
Maatschappelijke zetel. Campus Blairon 200, 2300 Turnhout, weizijnsvereniging



••
[Welzijnszorg

Kempen

4. Betekening arrest hof van beroep Antwerpen tussen VZW Ter

Kempen en Welzijnszorg Kempen tegen OCMWTessenderlo

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 OCMWTessenderlo). (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)

Nele Geudens geeft een kort overzicht van het conflict met OCMW Tessenderlo.

Woonzorgcentrum VZW Ter Kempen met specialisatie dementie startte op in 2005. Initieel

waren er 7 OCMW's betrokken bij het project. (De opstart dateerde van de jaren 90 onder de
vleugels van Welzijnszorg Kempen} Bij de voorbereiding van het project werden er leningen
aangegaan door de 7 OCMW's en verbonden deze OCMW's zich voorde duur van het project.

Deze leningen werden na opstart overgenomen door VZW Ter Kempen die het

woonzorgcentrum verder exploiteert. Tessenderlo beslist om vanaf 2016 uit te treden uit de

VZW. Tessenderlo is niet bereid om de leningslasten verder te betalen na uittreding. De

rechtbank van eerste aanleg te Hasselt volgt Tessenderlo en stelt dat door de nieuwe

samenwerking binnen VZW Ter Kempen de eerdere verbintenissen zijn uitgedoofd. In beroep

werd deze zienswijze bevestigd.

Op vraag van Marc Van Aperen stelt de voorzitter dat Welzijnszorg Kempen geen financiële

gevolgen hiervan zal ondervinden aangezien de lasten door de overblijvende OCMW's zullen

gedragen worden.

Bert Vangenechten merkt op dat dit een gevolg is van de VZW wetgeving waar men steeds kan

in of uitstappen. Een BV constructie kan hier een oplossing bieden.

Nele Geudens stelt dat er een oplossing in de maak is. Meerhout wil VZW Ter Kempen

overnemen. Hiervoor zal een nieuwe structuur met het eigen woonzorgcentrum en in

samenspraak met de betrokken OCMW's worden uitgewerkt.

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans ghoos iok be/Ea80i4bvz89NgOL903ItyUoB54x
FdbGWJkN3cvNiX84Nc]£?e=Aüa95W

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/£/personal/hans ghoos iok be/ESsNYKUzBzFGsi554NC 2hoB
VXUFDDMvJaESUplNA sJZw?e-fPNBNu
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Besluit
De raad neemt akte van de betekening van het arrest van het hof van beroep en besluit verder

geen cassatieberoep aan te tekenen.

5. Varia

De volgende raad van bestuur zal fysiek doorgaan op 28 september, vanaf 9.OOu.

Gesloten zitting

l. Personeelsoverzicht

De voorzitter overloopt de belangrijkste wijzigingen.

E. Nysmans K. Romboifts

Directeur —._ Voorzitter
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