ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 2 februari 2016
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander
Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Wim Van Looy, OCMW Raadsleden
Annick Van Leemput, Secretaris
Roger Gabriëls, Burgemeester

DE RAAD,
IN OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op het proces-verbaal van beraadslaging m.b.t. de punten van de zitting van 5 januari
2016;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 5 januari 2016 wordt
goedgekeurd.
2. Pachtprijzen 2016
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, inzonderheid art. 75 en 81;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op de wet van 4 november 1969 betreffende de beperking van de pachtprijzen, laatst
gewijzigd bij wet van 7 november 1988;
Gelet op de coëfficiënt, bedoeld bij art. 2 § 3b van voornoemde wet, vastgesteld door de
provinciale pachtprijzencommissie en verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 december
2013, en die voor de Kempen voor gronden bepaald is op 9,70;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De pacht voor het jaar 2016 vast te stellen als volgt:
Pachtperiode: 150815-140816:
Oppervlakte pachtprijs (in €)
3ha 84a 53ca
BEIRINCKX August, Heikant 94
2ha 03a 60ca
BUTS Johan, Kleine Baan 2
1ha 86a 39ca
BUTS Jan, Middeldonk 1, Bouwel
2ha 90a 30ca
HEYLEN Jos, Herlaar 18
58a 02ca
LEYS Frans, Rue de Saint-Hubert 91, 5580 Rochefort
1ha 28a 82ca
MOLS Chris, Doornestraat 84, Noorderwijk
47a 55ca
VAN DEN BULCK Luc, Pauwelstraat 20
3ha 36a 51ca
VAN DONINCK René, Bergense Steenweg 90
1ha 42a 55ca
VAN ELSEN Jos, Ristenstraat 68
62a 50ca
VAN MOL Jan, Heikant 95
1ha 02a 72ca
VAN MOL Jozef, Oosterhoven 27
1ha 03a 30ca
WILLEMS Koen, Bevelse Stwg 5
20ha 46a 79ca
Totaal: 4

824,50
504,40
378,30
426,80
126,10
368,60
116,40
591,70
397,70
155,20
232,80
291,00
413,50
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3. Instap ICT-raamovereenkomst Vlaamse Overheid
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikel 2, 4° en 15;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 5 § 2;
Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 14/12/2012 tot gunning via
een beperkte offerteaanvraag van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit
“Aankoop diverse ICT-Producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en de
lokale/provinciale besturen”;
Gelet op de in uitvoering van deze beslissing door de ICT-verantwoordelijke goedgekeurde
opdrachtdocumenten, inzonderheid:
 de selectieleidraad waar het stelt in punt 2.1: “De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij
op:
o enerzijds voor zichzelf (en dus voor de in 2.3.1 bedoelde entiteiten);
o anderzijds ook als aankoop/opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de
Wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor de in 2.3.2 vermelde
aanbestedende overheden welke krachtens artikel 15 van de voormelde Wet van
15/06/2006, bij afname vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een
gunningsprocedure te volgen”
 de selectieleidraad waar het stelt in punt 2.3.2: “Klanten die geen deel uitmaken van
het Bestuur:
(…)
 lokale en provinciale besturen zoals hierna omschreven:
o de gemeenten en de districten;
o de provincies;
o de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de
verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de
provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen
heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;
o de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van
22/12/1986 betreffende de intercommunales, en de samenwerkingsvormen
zoals geregeld in het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
o de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen,
en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van
19/12/2008;
 Het basiscontract waar het stelt (punt 6): “Het Bestuur oefent de overkoepelende
leiding van en het overkoepelend toezicht op de uitvoering van de opdracht uit, terwijl
een Klant enkel de leiding van en het toezicht op de uitvoering van een door die Klant
geplaatste Werkaanvraag uitoefent. In de Overeenkomst wordt duidelijk aangegeven
wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan nemen”;
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 Het basiscontract waar het stelt (punt 1): “De entiteiten binnen het hoger vermelde
klantenbereik (zie rubriek “4 Klantenbereik”) kunnen vrij afnemen van deze
Overeenkomst, maar blijven ook volledig vrij om deze diensten ook via andere kanalen
af te nemen (non-exclusiviteit voor de ICT-Dienstverlener)”;
 de beslissing van de Vlaamse Regering van 21/02/2014 waarbij voornoemde opdracht
wordt gegund aan RealDolmen NV met maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, A.
Vaucampslaan 42.
Overwegende dat het OCMW wil gebruik maken van de opdrachtencentrale omdat:
 de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-Producten voldoen aan de behoefte van het
bestuur;
 het bestuur zelf geen gunningsprocedure moet voeren wat een besparing aan tijd en
geld betekent;
 de in de opdrachtencentrale voorziene producten terug te vinden zijn in een ontsloten
elektronische en gebruiksvriendelijke marktplaats die bovendien voldoende ruim en upto-date moet worden gehouden door de ICT-dienstverlener;
 de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake de
aankoop van diverse ICT-Producten door aanbestedende overheden;
 OCMW Herenthout niet verplicht is tot afname van diensten. In de opdrachtdocumenten
werd opgenomen dat sprake is van vrije afname. OCMW Herenthout blijft dus volledig
vrij om deze diensten ook via andere kanalen af te nemen (non-exclusiviteit voor de
ICT-dienstverlener).
Overwegende dat de raamovereenkomst een loopduur heeft van 4 jaar, startende vanaf de
effectieve aanvangsdatum, zijnde 1/02/2015 en dus lopende tot 1/02/2019;
Overwegende dat de nodige budgetten reeds voorzien zijn in het exploitatiebudget;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. OCMW Herenthout doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse
Gemeenschap voor de aankoop van diverse ICT-producten aangeboden via de
raamovereenkomst “aankoop van diverse ICT-producten ten behoeve van de Vlaamse overheid
en lokale/provinciale besturen” (Bestek nr. E-IB-2013-086).
Artikel 2.
uitvoering.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt belast met de

4. Goedkeuring uitwerking Huis van het Kind Middenkempen door ISOM
Gelet op art. 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 29 november
2013 houdende de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning, met inbegrip van de
opstart en uitbouw van het Huis van het Kind;
Gelet op de goedkeuring van het beleidsplan ISOM 2014-2019, door de raad voor
Maatschappelijk Welzijn d.d. 3 september 2013;
Overwegende de strategische doelstelling die in het beleidsplan opgenomen is m.b.t.
opvoedingsondersteuning: In nauwe samenwerking met het netwerk faciliteren we het aanbod
gezinsondersteuning voor ouders en kinderen. Uiteindelijk doel is dat elke ouder die
ondersteuning zoekt, deze ook vindt in onze regio. En de bijgaande operationele
doelstellingen:
-

We ontwikkelen het eigen aanbod rond preventieve gezinsondersteuning;

-

In nauwe samenwerking met het netwerk werken we aan de opstart van een Huis van
het Kind;

-

We verankeren het lokale diensteneconomie-initiatief Peuters&Zo;
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Overwegende de voorgebrachte beleidsnota in bijlage die de missie, visie en doelstellingen
voor het jaar 2016 voor het Huis van het Kind Middenkempen toelicht;
Overwegende dat de uitbouw van een Huis van het Kind Middenkempen kan beschouwd
worden als een uitbreiding van de bestaande diensten binnen ISOM;
Overwegende dat de uitvoering van dit beleidsplan niet volledig meer te dragen is met
subsidies, wegens:
-

Een mindersubsidie van 1.429,78 euro op jaarbasis voor het Huis van het Kind;

-

Vermindering subsidies voor Peuters&Zo vanuit het
Gezinsondersteuning: van 45.000 euro naar 30.000 euro;

decreet

-

Vermindering subsidies Lokale Diensteneconomie, voor Peuters&Zo;

-

Stijgende loonkost van medewerkers;

Preventieve

Overwegende de afbouw van de personeelsinzet in 2016 en 2017 om de kosten in het kader
van het Huis van het Kind structureel te verminderen. In 2016 wordt het contingent
doelgroepmedewerkers afgebouwd van 2 VTE naar 1,5 VTE. In 2017 wordt de
coördinatiefunctie afgebouwd van 1 VTE naar 0,75 VTE;
Overwegende de nota ‘Begroting Huis van het Kind’ in bijlage, met een geraamd verlies van
26.512,38 euro voor het werkingsjaar 2016;
Overwegende dat het geraamd verlies voor 2016, verdeeld volgens de meest recente
verdeelsleutel van ISOM, leidt tot onderstaande verdeling voor de verschillende leden :
2016

Verdeelsleutel 1 Verdeelsleutel 2

SOM

Grobbendonk

1.446,14

1.893,74

3.339,88

Herentals

3.596,76

1.893,74

5.490,51

Herenthout

1.144,12

1.893,74

3.037,87

Kasterlee

2.345,95

1.893,74

4.239,69

Lille

2.129,44

1.893,74

4.023,18

Olen

1.583,63

1.893,74

3.477,37

Vorselaar

1.010,14

1.893,74

2.903,88

13.256,19

13.256,19

26.512,38

totaal

Overwegende dat dit verlies in het licht van de globale financiering van de ISOM-diensten geen
meerkost betekent voor de leden van het samenwerkingsverband, omwille van :
18.000 euro geraamde minderkost ten gevolge van de opname van zorgverlof door
medewerkers in 2016;
10.400 euro geraamde extra ontvangsten ten gevolge van de uitbreiding van het
project ESF Vlaanderen met 4 trajecten;
10.000 euro geraamde extra ontvangsten ten gevolge van de subsidiëring in het kader
van de erkenning van ISOM als autonoom vrijwilligerswerk;
Overwegende het gunstig advies door de Beleidsgroep van ISOM d.d. 9 december 2015 aan de
begroting 2016 voor het Huis van Kind Middenkempen, op voorwaarde dat de middelen van de
Vlaamse Overheid vanuit het decreet preventieve gezinsondersteuning verdergezet worden;
Overwegende het voorgebracht voorstel tot samenwerkingsovereenkomst 2016 Huis van het
Kind tussen OCMW Herentals en de OCMW’s van Grobbendonk, Herenthout, Kasterlee, Lille,
Olen en Vorselaar;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De raad neemt kennis van de missie, visie en doelstellingen 2016 voor het Huis van
het Kind Middenkempen.
Art. 2. De raad geeft goedkeuring aan de begroting 2016 voor het Huis van het Kind
Middenkempen met een geraamd verlies van 26.512,38 euro, binnen de globale financiering
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van de ISOM-diensten én op voorwaarde dat de middelen van de Vlaamse Overheid vanuit het
decreet preventieve gezinsondersteuning verdergezet worden.
Art. 3. De raad geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst 2016 Huis van het
Kind tussen OCMW Herentals en de OCMW’s van Grobbendonk, Herenthout, Kasterlee, Lille,
Olen en Vorselaar.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
SOCIALE DIENST
De notulen van de agendapunten betreffende de dienstverlening worden in een apart register
opgenomen.
SECRETARIAAT
XXX
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Worden betaalbaar gesteld de mandaten:
- voor het boekjaar 2015: van nr. AK1/2015/2484 tot en met nr. AK1/2015/2584
- voor het boekjaar 2016: van nr. AK1/2016/0001 tot en met nr. AK1/2016/0174
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.

de secretaris

de voorzitter

Annick Van Leemput

Josée Poelmans
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