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Besluitenlijst Raad van Bestuur

dd. woensdag 28 september 2022
Aanwezig:

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Frans De Bont (Baarle-Hertog), Pieter Cowé (Geel), Elias De Wever (Hulshout), Liesbet

Dierckx (Oud-Turnhout), Bert Vangenechten (Rijkevorsel)

Directeur: Eric Nysmans

Beleidsmedewerker: Hans Ghoos (verslaggever)

Verontschuldigd:

Raadsleden: Marina Gys (Arendonk), Annemie Guns (Beerse), Anita Vandendungen (Dessel)/

Martine Taelman (Grobbendonk}, Marc Van Aperen (Hoogstraten), Nele Geudens (Meerhout),

Wim Caeyers (Mol), Kelly Verheyen (Turnhout), Lieven Janssens (Vorselaar}

Volg
nummer

l

2

3

Agendapunt en korte omschrijving

Goedkeuring notulen van de raad van bestuur van 24

augustus 2022

https://iokempen-

mv.shareDoint.com/:f:/g/personal/hans ghoos iok be/EtzpHl6

EskdAhp6zBlfVa8cBwL96cAeXc5t4FOmgzYfilUw?e=wQxxot

Kempense Welzijnsraad

Bespreking van de agendapunten voor de Kempense

Welzjjnsraad van 22 oktober 2022.

Collectief Kempen/ toekomst foodsavers, Herstelacademie,

Housingfirst.

Projectwerking

3.1. Engagementsverklaring TOP Tuinstratenproject

Welzijnszorg Kempen kreeg de vraag van 10K of we het project
rond tuinstraten willen ondersteunen. Het doel van het project

Stemming

Goedgekeurd

Raad neemt akte

Goedgekeurd
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is om participatief in elke gemeente een wedstrijd uit te

schrijven waar 2 winnende straten de kans krijgen om hun
voortuinen/gevels te vergroenen. WZK treedt op in de rol van

informatie verspreider via de sociale diensten/buurtgerichte
zorgwerkers/verantwoordelijken LDC.

https://iokempen-

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

mgzi9NhOSxh7EixvOBYiYpwgU3mY14BkEm39v-Bg?e=Om9iER

3.2. Gemeente zonder gemeentehuis: voorstel bestek

overheidsopdracht

Voor het project "bestrijding van non take up van lokale sociale

rechten door innovatieve interventie' in het kader van Gemeente

zonder Gemeentehuis werd budget voorzien voor externe

begeleiding met expertise op vlak van design thinking en service

design.

De aanstelling van de externe begeleiding dient te verlopen via

een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande

bekendmaking.

Besluit

Gelet op bovenstaande overwegingen beslist de Raad van

Bestuur eenparig om een onderhandelingsprocedure zonder

voorafgaande bekendmaking te voeren voor "externe

ondersteuning project gemeente zonder gemeentehuis

Welzijnszorg Kempen"/en het bijhorende bestek goed te keuren.

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:w:/g/personal/hans Rhoos iok be/EQ-

Szle8YpxOpJOviWQACE8BxZ7c-tiHmHEG7sfGREYuFR?e=iUMvi4

3.3. Vraag tot aangaan samenwerkingsakkoord

projectvoorstel Wingene projectoproep 7 van Gemeente

zonder gemeentehuis

Het lokaal bestuur van Wingene stelt de vraag naar

samenwerking in het project 'FamiliyProEf-gerichte voordelen

zonder zorgen'. Dit project kadert in oproep 7 van Gemeente

zonder Gemeentehuis.

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans ghoos iok be/Ee9Hc

Wz6iopJnYMBOr5trHgBhl2biuM-19 CG4457RCDmw?e=iQwNPy

Goedgekeurd

Goedgekeurd
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De raad gaat ermee akkoord om niet over te gaan tot de

aanwerving van een chauffeur werknemer.

https://lokempen-

mv.5harepoint.com/:w:/g/personal/hans ghoos iok be/EfYcZ4

MibaxAo9HP-YG5vQoBRlcXf8KeuhlUUoYt BsjTA?e=OGDMal

5.2. Samenwerking Laakdal

De raad gaat ermee akkoord om een

samenwerkingsovereenkomst tussen Roimobiel (WZK) en

Laakdal uit te werken.

https://iokempen:

nnv.sh_areDoint.com/:w:/g/Dersonal/hans ghoos iok be/EWFyB

ZVrBOlLn9Ji5xLNXTUBXVrXkKJFWeYt-2owKEEOdQ?e=p8YlB2

Goedgekeurd

Kempens Huis van Welzijn en gezondheid

Een intensere samenwerking tussen een aantal regionale

Kempense netwerkorganisaties (in concreto LOGO Kempen,

PNAT en Tandem) biedt mogelijkheden om de werking per
organisatie te versterken zowel op bestuurlijke, kern- alsook

ondersteunende processen. De werking van het Regionaal

Zorgplatform staat (in eerste instantie) los van de inhoudelijke
werking van een regionale netwerkorganisatie zoals Logo

Kempen, PNAT, Tandem/...

De eerstelijnszones zijn een logische partner binnen de

regionale samenwerking: afstemming naar betrokkenheid, rol

en verbinding tussen het regionale en het lokale niveau dient
verder te worden uitgeklaard om samen tot een ontwerp te

komen voor inhoudelijke samenwerking en aansturing.

Met een optimalisering van de regionale werking in de Kempen,
willen we toekomstgericht de opgebouwde expertise en
samenwerking borgen met als doel de Persoon met een Zorg-

en Ondersteuningsnood ( PZON ) te ondersteunen en toe te

leiden naar een laagdrempelig, toegankelijk en kwaliteitsvol
zorg- en welzijnsaanbod op maat van de PZON en de regio.

https://iokempen-

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

LdQ HSsxArZ LXMhC90wBT87Ge4HQkhwljHYY4xwl4Q?e=u5N

Oei

https://io kempen^

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

VaMndlKj-

SDqYIHEUoBVJ 4bW9ex68aF7wLZEmWw?e=iMvG06

Financiën

De raad neemt akte
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7.1.Tarievenbundel Thuiszorg Kempen

De tarievenbundel Thuiszorg Kempen 2023 wordt toegelicht.

https://iokempen-

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

QKAor4h-

pBJgFhJZ413slB6 SsGxGZTprJ49K_6QecWaA?e=b5Hlex

7.2.Tarievenbundel Welzijnszorg Kempen

De tarievenbundel Welzijnszorg Kempen 2023 wordt toegelicht.

https://iokempen-

my.shareDoint.com/:b:/fi/personal/hans ghoos iok be/ERAEEs

15QNR06krFUkQlfbMBivKG4nUaf7nBP6xxF3r9pA?e=UamEvu

https://iokempen-

my.shareDoint.com/:b:/R/personal/hans phoos iok be/ESQWL

5-JHXNNEORmYaaldDoBsRkoKaKqcEWcmWLF L iaw?e=TCGisF

7.3.0pvolgingsrapportering 2022

De opvolgingsrapportering wordt toegeficht.

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/g/oersonal/hans ghoos iok be/EbNMS

pOZhSdGhQZ NAEvHqABSOoa 5LZP9CLdBXu XutUA?e=iFrJhw

https://iokempen-

mv.5harepoint.com/:b:/g/personal/hans ghoos iok be/ERKe3z

iNWlpGmlb2W6afRvgBFRFFcM-8pi6xqlVIhp3WZ6Cw?e=RJrOEp

https://iokempen-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans Rhoos iok be/EXtDgs

Rpw5pPuBil5 L7evUBMjopLitfOi6UU3wU-LzvWQ?e=lQAABn

https://iokempen-

mv.shareDoint.com/:b:/g/personal/hans ghoos iok be/EQnYn

S5iDy5JhtLHxmUQK5eBWYJub4ZTmccHJL9il h2eQ?e=T!v_N6p

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans fihoos iok be/E

XtRv9vA28plQCe99tPZmiwBk9Q2TAqsZM77G rSD7blEA?e

=6Fxqdq

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd
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12

wknenZNm2tVTlXW-

p8B2mUoxQY87Bc4tloLNDqzvg?e=M140gl

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/R/personal/hans ghoos iok be/ESuM9

oj At8BuqTPmF4KaMBRulkn-cOPblK!7KG8vRv3Q?e=HEGyQT

Varia

12.1. De volgende raad van bestuur zal digitaal doorgaan op 26

oktober/ vanaf 17.30u.

12.2. Eric Nysmans, directeur brengt verslag uit over t Kader

(residentieel drugopvangcentrum).

Thuiszorg Kempen. De vergadering bespreekt de behoefte

aan bijkomende uren gezinszorg en komt tot 15.500 uren voor

het opstarten van 3 bijkomende CADO's en groei in de courante

werking. Gil Peeters, zorgmanager/ wordt gevraagd de

bijkomende uren aan te vragen.

Eric Nysmans

Directeur

Koen Rombouts

Voorzitter

,7


