ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 3 mei 2016
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Inge Mampaey, Waarnemend secretaris
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 april
2016;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 5 april 2016 wordt
goedgekeurd.
2. Openverklaring 0,5 VTE contractueel schoonmaakster patrimonium - goedkeuring
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, en
latere wijzigingen;
Gelet op de pensionering van Susy Boeckmans, deeltijds schoonmaakster in het patrimonium
vanaf 1 september 2016;
Overwegende dat deze betrekking terug dient ingevuld te worden om het onderhoud van het
patrimonium verder te kunnen garanderen;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Er wordt overgegaan tot het open verklaren van 0,5 VTE contractueel
schoonmaakster patrimonium met een contract van onbepaalde duur.
Art. 2. Er wordt een werfreserve aangelegd voor 2 jaar.
Art. 3. De secretaris wordt belast met de organisatie van de aanwervingsprocedure.
3. Steunnorm Socio-Culturele Participatie 2016
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 KB van 15 februari 2016 houdende maatregelen ter bevordering van de
maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van
de dienstverlening van de OCMW's voor 2016;
Overwegende dat de doelgroep van het regeringsinitiatief de OCMW-cliënten zijn, in de ruime
zin, en hun familieleden;
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Gelet op het budget voor 2016:
 € 2.380 voor participatie en sociale activering
 € 1.552 voor initiatieven voor kansarme kinderen
Overwegende dat dit voorstel ook voor 2016 werkmiddelen voorziet voor de sociaal werker die
deze integraal zal inzetten voor de doelgroep;
Overwegende dat om het gebruik van de subsidies te verantwoorden het OCMW vóór 28
februari 2017 een elektronisch verslag moet indienen, bestaande uit een activiteitenoverzicht
en een financieel overzicht via de webapplicatie 'Uniek Jaarverslag';
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. In het kader van het KB van 15 februari 2016 houdende maatregelen ter
bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van
de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's voor 2016, zich akkoord te verklaren met
het reglement zoals voorgesteld in bijlage.
4. Evaluatie Socio-Culturele Participatie 2015
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 KB van 17 april 2015 houdende maatregelen ter bevordering van de
maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van
de dienstverlening van de OCMW's voor 2015;
Gelet op het toegekende budget voor 2015 van € 1.506 voor initiatieven voor kansarme
kinderen en € 2.260 voor participatie en sociale activering;
Gelet op het reglement goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 5 mei
2015;
Gelet op het evaluatieverslag met verduidelijking van inzet van de middelen;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Enig artikel. Akte te nemen van het evaluatieverslag Socio-Culturele Participatiepremie 2015.
5. Kennisname project welzijnszorg
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's, zoals
gewijzigd;
Gelet op de projectoproep van Welzijnszorg 2016;
Overwegende dat het verleden ons leert dat samenwerking met de sociale
huisvestingsmaatschappij vruchten kan afwerpen, maar dat er nood is aan afspraken en
vastgelegde structuur om dit te verankeren in de werking van zowel de sociale
huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen als OCMW Herenthout;
Overwegende dat het voorgestelde project een antwoord biedt op de nood aan preventieve
acties in kader van uitsluiting van de kansarmoede;
Overwegende dat de eerste stappen reeds werden gezet door de oprichting van het Praathuis
dat een enorm succes kent;
Overwegende dat met de uitbreiding van de sociale wijk de nood tot begeleiding naar een
leefbare buurt zich nog meer zal opdringen;
Overwegende dat er tot op heden nog geen akkoord bestaat met ZK over het gebruik van het
lokaal in de Lindelaan;
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Na beraadslaging,
BESLUIT:
Enig artikel. Kennis te nemen van het project zoals voorbereid door de Sociale Dienst en
ingediend door Zonnige Kempen na overleg.
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. AK1/2015/2667 tot en met nr. AK1/2015/2682
- voor het boekjaar 2016: van nr. AK1/2016/0596 tot en met nr. AK1/2016/0777
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.
de waarnemend secretaris

de voorzitter

Inge Mampaey

Josée Poelmans
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