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Besluitenlijst Raad van Bestuur  

dd. woensdag 22 februari 2023  
Aanwezig: 

 

Voorzitter: Koen Rombouts 

 

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

Anita Vandendungen (Dessel), 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), Lieven Janssens 

(Vorselaar) 

 

Directeur: Eric Nysmans 

Beleidsmedewerker: Hans Ghoos (verslaggever) 

 

Verontschuldigd: 

 

Raadsleden: Kelly Verheyen (Turnhout) 

 

 
Volg 
nummer 

Agendapunt en korte omschrijving Stemming 

 Openbare zitting  

1 Goedkeuring notulen van de raad van bestuur van 11 
januari 2023 
https://iokempen-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/ESVESv
D8UTVPvmTA5xMffS4BGDHTVJixhqg41Eo8IrxBJw?e=eb86vh 
 

Goedgekeurd 

2 KWR van 18 februari 2023 
De voorzitter geeft een korte toelichting bij de behandelde 
punten. 

Raad neemt akte 

3 Welzijnszorg Kempen bij de tijd brengen en verdere 

uitbouw van het regionale sociale beleid van de 

Kempen/de toekomst 
Toelichting over verder plan van aanpak toekomstnota WZK 
door de voorzitter. 

Raad neemt akte 
 
 
 

4 AMIF-oproep "Regionale organisatienetwerken 
participatie- en netwerktraject - 4de pijler Inburgering”.  

Goedgekeurd 

 

https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/ESVESvD8UTVPvmTA5xMffS4BGDHTVJixhqg41Eo8IrxBJw?e=eb86vh
https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/ESVESvD8UTVPvmTA5xMffS4BGDHTVJixhqg41Eo8IrxBJw?e=eb86vh
https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/ESVESvD8UTVPvmTA5xMffS4BGDHTVJixhqg41Eo8IrxBJw?e=eb86vh
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Sinds 1 januari 2023 maakt het participatie- en netwerktraject 
deel uit van het inburgeringstraject. Het participatie- en 
netwerktraject moet nieuwkomers in Vlaanderen de kans geven 
om hun sociaal netwerk te versterken en te verbreden. 
De Raad van Bestuur gaat ermee akkoord een projectvoorstel in 
te dienen voor Oproep 41 Regionale organisatienetwerken 
“participatie-en netwerktrajecten” – 4de pijler inburgering. 

 
41_Oproepfiche 4de pijler.pdf 
 

5 Aanduiding van WEB als de coördinator van een netwerk 
van dienstverleners in het kader van de uitvoering van de 
activeringstrajecten. (Netwerkcoördinator AT), waarbij 
WZK als secundaire partner optreedt 
De raad van bestuur keurt de deelname goed van Welzijnszorg 
Kempen als secundaire partner aan deze oproep om in de regio 
Kempen activeringstrajecten uit te voeren waarbij WEB 
optreedt als netwerkcoördinator. 

Goedgekeurd 
 
 
 
 

6 Goedkeuring deelname “Foodsavers project” 
De raad van bestuur keurt de deelname van Welzijnszorg 
Kempen aan het foodsaversproject goed. 
 
https://iokempen-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EdqWy
2iJVK5KvnQCm3q0_7EB62WQfN2e2UWU4C3XPKuJcA?e=Y07BG
l 
 

Goedgekeurd 
 
 

7 Netwerk 
7.1.Voordracht afgevaardigden KINK VZW 
De RvB duidt de volgende leden aan voor de algemene 
vergadering van KINK VZW: Paul Helsen (schepen Westerlo), 
Gerda Broeckx (schepen Laakdal), Liesbet Dierckx (schepen 
Oud-Turnhout), Brigitte Peremans (schepen Meerhout), Myriam 
Maes (schepen Vosselaar) en Chris Van Opstal (raadslid 
Vorselaar).   

7.2. Kennisgeving ontwerpverslag algemene vergadering 
Audio dd. 16/12/2022 
De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de 
Algemene Vergadering van welzijnsvereniging Audio van 16 
december 2022 met als bijlage 4 het finale bundel met de 
aanpassing van het meerjarenplan. 
https://iokempen-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/ETkGD
2fDwMhDuuBYif1qPR4BxMA4xEP7krT9Do7imTcCiQ?e=Uc2FKE 
 

 
Goedgekeurd 
 
 
 
 
 
 
Kennisgeving 

https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EbGK_Tid6ERPlWkcaoDDs7oBVbgqsha_SK132_43JRb3lQ?e=3Jqla4
https://iokempen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EdqWy2iJVK5KvnQCm3q0_7EB62WQfN2e2UWU4C3XPKuJcA?e=Y07BGl
https://iokempen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EdqWy2iJVK5KvnQCm3q0_7EB62WQfN2e2UWU4C3XPKuJcA?e=Y07BGl
https://iokempen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EdqWy2iJVK5KvnQCm3q0_7EB62WQfN2e2UWU4C3XPKuJcA?e=Y07BGl
https://iokempen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EdqWy2iJVK5KvnQCm3q0_7EB62WQfN2e2UWU4C3XPKuJcA?e=Y07BGl
https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/ETkGD2fDwMhDuuBYif1qPR4BxMA4xEP7krT9Do7imTcCiQ?e=Uc2FKE
https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/ETkGD2fDwMhDuuBYif1qPR4BxMA4xEP7krT9Do7imTcCiQ?e=Uc2FKE
https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/ETkGD2fDwMhDuuBYif1qPR4BxMA4xEP7krT9Do7imTcCiQ?e=Uc2FKE
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https://iokempen-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/ERAVu
VTf2x1Hp1AoFj2doqIBvc71WyI6w36DguE1p3UzCg?e=MdEXNw 
 

8 Thuiszorg Kempen:  

8.1. Pilootvoorstel beheer Collectieve Gezinszorg Cevi 
voor Welzijnszorg Kempen 

Goedkeuring aankoop module Collectieve Gezinszorg voor 
Thuiszorg Kempen. 

8.2. Goedkeuren van de vraag van lokaal bestuur 
Kasterlee om mee partner te zijn voor de 
aanvraag van de erkenning van het LDC 

De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Kasterlee en 
WZK die hiervoor werd opgemaakt, wordt goedgekeurd. 

8.3. Erkenning antennepunt CADO Lille 
Lokaal bestuur Lille en Welzijnszorg Kempen werken 
gezamenlijk aan een initiatief tot de aanpassing van de 
regelgeving CADO’s zodat hier, zoals bij een Lokaal 
DienstenCentrum met antennepunten kan gewerkt worden. 

 
Goedkeuring 
 
 
 
Goedkeuring 
 
 
 
 
Raad neemt akte 

9 Goedkeuring overeenkomst Budget In Zicht. 
(Samenwerkingsakkoord tussen CAW De Kempen en 
Welzijnszorg Kempen) 
Dit agendapunt wordt verdaagd. 

Verdaagd 

10 Financiën 

10.1. Goedkeuring volmachten op bankrekeningen 

Welzijnszorg Kempen 

10.2. Oninbare vorderingen Rolmobiel 

10.3. Overdracht investeringskosten 

 
 
Goedgekeurd 
 
Goedgekeurd 
Goedgekeurd 

11 Personeel 

Openverklaring functie van jurist in halftijds 

dienstverband en vaststelling examenprocedure 

 
Goedgekeurd 
 

12 Aankopen 
12.1. Aankoop Kantoormateriaal : Besluit tot toetreding 

tot de aankoopcentrale aangaande de groepsaankoop 

van IOK aangaande “leveren van kantoor- en 

schoolmateriaal” De vereniging treedt toe tot de 

aankoopcentrale van IOK aangaande de groepsaankoop 

“leveren van kantoor- en schoolmateriaal” voor een bedrag van 

88.500,00 euro exclusief BTW. 

12.2. Marktbevraging levering dranken ten kantore 

12.3.Goedkeuring aankoop smartboard (zaal Saffier) 

 
Goedgekeurd 
 
 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd 
 
Goedgekeurd 

https://iokempen-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/ERAVuVTf2x1Hp1AoFj2doqIBvc71WyI6w36DguE1p3UzCg?e=MdEXNw
https://iokempen-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/ERAVuVTf2x1Hp1AoFj2doqIBvc71WyI6w36DguE1p3UzCg?e=MdEXNw
https://iokempen-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/ERAVuVTf2x1Hp1AoFj2doqIBvc71WyI6w36DguE1p3UzCg?e=MdEXNw
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13 Betalingsbevelen 
De raad bevestigt de betalingsbevelen. 
https://iokempen-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EdT3P3

yQrIhDsDI_-yKhubcBTgP8Fs78BpmWGBTj1_Yr8A?e=QZUQyu 

 

Goedgekeurd 

14 Varia 

14.1. Dak- en thuislozen telling. Studiedag te Merksplas 
op 27 april 2023. 
14.2. Infomoment nieuw toewijzingssysteem sociale 

huur. 28 februari vanaf 13.30u tot        15.30u te Thomas 

More. 

 

 

 Gesloten zitting  

1 Overzicht personeelswijzigingen Goedgekeurd 

2 Aanwervingen 
2.1.Goedkeuring aanstelling hoofddossierbeheerder 
boekhouding 
2.2.Goedkeuring aanstelling beleidsmedewerker 
 

 
Goedgekeurd 
 
Goedgekeurd 

3 Ontslag wegens medische overmacht Goedgekeurd 

4 Kennisname en berusting arrest arbeidshof Antwerpen Goedgekeurd 

5 Kennisname van onderzoek Agentschap Binnenlands 
Bestuur aangaande de klacht van een verzorgende 

Kennisname 

 
 
 
Eric Nysmans       Koen Rombouts 
Directeur       Voorzitter 

 

 

https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EdT3P3yQrIhDsDI_-yKhubcBTgP8Fs78BpmWGBTj1_Yr8A?e=QZUQyu
https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EdT3P3yQrIhDsDI_-yKhubcBTgP8Fs78BpmWGBTj1_Yr8A?e=QZUQyu
https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans_ghoos_iok_be/EdT3P3yQrIhDsDI_-yKhubcBTgP8Fs78BpmWGBTj1_Yr8A?e=QZUQyu
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