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Besluitenlijst Raad van Bestuur  

dd. woensdag 21 december 2022  
Aanwezig: 

 

Voorzitter: Koen Rombouts 

 

Raadsleden: Marina Gys (Arendonk), Frans De Bont (Baarle-Hertog), Annemie Guns (Beerse), 

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 

Beleidsmedewerker: Hans Ghoos (verslaggever) 

Zorgmanager: Gil Peeters 

 

Verontschuldigd: 

 

Raadsleden: Anita Vandendungen (Dessel), Kelly Verheyen (Turnhout), Lieven Janssens (Vorselaar)  

 
Volg 
nummer 

Agendapunt en korte omschrijving Stemming 

 Openbare zitting  

1 Goedkeuring notulen van de raad van bestuur van 23 
november 2022 
https://iokempen-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EWN9u
WxKPQxHlIPw-
_GqC9MBqyHHIF8yW06p3mNv8_Fnew?e=kBuojr 

Goedgekeurd 

2 Welzijnszorg Kempen bij de tijd brengen en verdere 

uitbouw van het regionale sociale beleid van de 

Kempen/de toekomst 

 
Inhoudelijke bespreking 

 
https://iokempen-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EZyXbP
Q8S95JsUWdh6aZKEEBXGZmW-P_hnn1RjVP4QCRYg?e=0La3I7 
 

Raad neemt akte 

3 De Kempen beweegt Goedkeuring 
 

https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EWN9uWxKPQxHlIPw-_GqC9MBqyHHIF8yW06p3mNv8_Fnew?e=kBuojr
https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EWN9uWxKPQxHlIPw-_GqC9MBqyHHIF8yW06p3mNv8_Fnew?e=kBuojr
https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EWN9uWxKPQxHlIPw-_GqC9MBqyHHIF8yW06p3mNv8_Fnew?e=kBuojr
https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EWN9uWxKPQxHlIPw-_GqC9MBqyHHIF8yW06p3mNv8_Fnew?e=kBuojr
https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EZyXbPQ8S95JsUWdh6aZKEEBXGZmW-P_hnn1RjVP4QCRYg?e=0La3I7
https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EZyXbPQ8S95JsUWdh6aZKEEBXGZmW-P_hnn1RjVP4QCRYg?e=0La3I7
https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EZyXbPQ8S95JsUWdh6aZKEEBXGZmW-P_hnn1RjVP4QCRYg?e=0La3I7
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De Raad gaat akkoord met het voorstel om het project verder 

financieel te ondersteunen voor het bedrag van € 24.684,00 

zodat er budget is om 1 jaar uit te zenden. 

 

4 Netwerk 
Netwerkovereenkomst Netwerk GGZ Kempen 2022 

De huidige overeenkomst is aangepast omwille van 
naamswijziging bestuursorgaan ‘stuurgroep’ in 
‘netwerkcomité’, een aanpassing leeftijdsgrens doelgroep en 
een geactualiseerde missie en visie. 

Goedgekeurd 

 

5 Thuiszorg Kempen  

5.1. Vergunningsaanvraag CADO Lille De Raad van Bestuur 

van Welzijnszorg Kempen geeft aan Gil Peeters, zorgmanager 

Thuiszorg Kempen, de opdracht om de vergunningsaanvraag in 

te dienen voor een centrum voor dagopvang conform artikel 51 

van bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 

2009 voor 10 gebruikers. 

5.2. Aanpassing van de financiële stromen van de CADO’s 
De raad van bestuur keurt de nieuwe financieringstromen  goed 

en geeft toelating voor het indienen van een 

aanpassingsdossiers bij het Ministerie van Financiën.  

5.3. Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Nachtzorg 

Kempen 

De raad keurt de toetreding van Thuiszorg Kempen tot de 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst Nachtzorg Kempen goed. 

 
Goedgekeurd 
 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd 
 
 
 
 
Goedgekeurd 
 

6 Rolmobiel : Verlenging openbare dienstverplichting voor 

het vervoer van personen met een handicap of een 

ernstig beperkte mobiliteit 
Op 10 november 2022 besliste de Vlaamse Regering op voorstel 
van Vlaams minister Lydia Peeters principieel de openbare 
dienst verplichting voor het vervoer van personen met een 
handicap of een ernstig beperkte mobiliteit te verlengen tot en 
met 31 december 2024. 
 

Aktename 
 
 
 
 
 

7 Dienst collectieve schuldenregeling: stand van zaken 
uitbreidingsvoorstel 
Aan de besturen die deze dienstverlening afnemen werd 
gevraagd om uitbreiding mogelijk te maken volgens de 
personeelsnorm : 1 VTE per 50 toegewezen dossiers. 

Aktename 
 
 
 

8 Gentlemen’s agreement voor de rekrutering en/of 

inhuring van maatschappelijk werkers in de Kempense 

OCMW’s 
Er wordt wel goedkeuring verleend om de problematiek van 

inhuring van maatschappelijk werkers door consultancy 

Niet goedgekeurd 
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bureau’s uit te werken in een voorstel gezamenlijk standpunt 

voor de gemeentes. 

9 Financiën:  
9.1. BBC - Vaststelling aanpassing meerjarenplan 

2020-2025 
De raad van bestuur stelt de aanpassing van het meerjarenplan 
2020 – 2025 vast. 

9.2.Verdere inzet externe consultancy n.a.v. 
afwezigheid public controller 

Q&A kan verder worden ingeschakeld ter ondersteuning van de 

financiële dienst met het oog op een tijdige afwerking van de 

wettelijke en fiscale verplichtingen. 

 
Goedgekeurd 
 
 
 
Goedgekeurd 
 

10 Personeel   
Goedkeuring jaaractieplan PBW 2023 Welzijnszorg 
Kempen 
Het jaaractieplan PBW 2023 voor Welzijnszorg Kempen wordt 
goedgekeurd 

Goedgekeurd 

11 Betalingsbevelen 
De raad bevestigt de betalingsbevelen. 

Goedgekeurd 

 Geheime zitting  

1 Personeelsoverzicht Goedgekeurd 

2 Dossier klacht wervingsreserve verzorgende Aktename 

3 Aanstelling medewerker financiële dienst Goedgekeurd 

 
 
 
Eric Nysmans       Koen Rombouts 
Directeur       Voorzitter 
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