ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 3 januari 2017
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 6 december
2016;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 6 december 2016 wordt
goedgekeurd.
2. Pachtprijzen 2017-2018-2019 - akteneming
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
2016, en die voor de Kempen voor gronden bepaald is op 10,11;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Enig artikel. De pacht per jaar vast te stellen tot de nieuwe aanpassing van de coëfficiënt, als
volgt:
Pachtperiode: 150816-140817 - 150817-140818 - 150818-140819:
Oppervlakte pachtprijs (in €)
3ha 84a 53ca BEIRINCKX August, Heikant 94 859,35 €
2ha 03a 60ca BUTS Johan, Kleine Baan 2 525,72 €
1ha 86a 39ca BUTS Jan, Middeldonk 1, Bouwel 394,29 €
2ha 90a 30ca HEYLEN Jos, Herlaar 18 444,84 €
58a 02ca LEYS Frans, Rue de Saint-Hubert 91, 5580 Rochefort 131,43 €
1ha 28a 82ca MOLS Chris, Doornestraat 84, Noorderwijk 384,18 €
47a 55ca VAN DEN BULCK Luc, Pauwelstraat 20 121,32 €
3ha 36a 51ca VAN DONINCK René, Bergense Steenweg 90 616,71 €
1ha 42a 55ca VAN ELSEN Jos, Ristenstraat 68 414,51 €
62a 50ca VAN MOL Jan, Heikant 95 161,76 €
1ha 02a 72ca VAN MOL Jozef, Oosterhoven 27 242,64 €
1ha 03a 30ca WILLEMS Koen, Bevelse Stwg 5 303,30 €
20ha 46a 79ca Totaal: 4 600,05 €
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3. Uitbreiding GAW: Verrekeningsvoorstel wijziging eisen brandweer
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 en
houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de
OCMW's;
Gelet op de beslissing van onze raad van 3 november 2015 houdende goedkeuring van de
gunning van de opdracht ‘Ontwerp, bouw en financiering van woongelegenheden voor ouderen
in de zin van het Woonzorgdecreet’ aan Care Property Invest – Evolta – Dirk Vanlerberghe –
Ibens tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.930.306,93 euro, exclusief BTW;
Gelet op de beslissing van onze raad van 5 januari 2016 houdende precisering van de opdracht
‘Ontwerp, bouw en financiering van woongelegenheden voor ouderen in de zin van het
Woonzorgdecreet’ ingevolge het ontwerp van Care Property Invest en co;
Gelet op de beslissing van onze raad van 1 maart 2016 houdende instructies ontwerp voor de
bouw van woongelegenheden voor ouderen in de zin van het Woonzorgdecreet door Care
Property Invest en Co;
Gelet op de beslissing van onze raad van 7 juni 2016 houdende de goedkeuring van bijkomende
energiemaatregelen;
Gelet op het verrekeningsvoorstel VV03 van 23 november 2016 van Care Property Invest en Co
n.a.v. bijkomende eisen opgelegd door de brandweer, die initieel niet voorzien waren in het
project en het voorstel;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Verrekening VV03 van 26 november 2016 van Care Property Invest en Co wordt
goedgekeurd voor een bedrag van 12 799,28 €, exclusief BTW.
4. ISOM-project ‘Wegwijzer’: Stand van zaken - akteneming
Gelet op 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 OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde
andere categorieën;
Gelet op de raadsbeslissing van 1 maart 2016 houdende de goedkeuring van de statuten van de
interlokale vereniging Middenkempen; dat deze vereniging met het intergemeentelijk project
“WEGWIJZER” wil investeren in de integratie van personen van buitenlandse herkomst in de
Middenkempen; dat enerzijds het onthaalbeleid van de betrokken lokale besturen wordt
versterkt en anderzijds via een experimenteel project gestreefd wordt naar een sterke instap
van kinderen en hun ouders in het onderwijs;
Gelet op het voorliggend rapport die een huidige stand van zaken weergeeft van het project
'Wegwijzer';
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Enig artikel. Akte te nemen van het voorliggend rapport die een huidige stand van zaken
weergeeft van het project 'Wegwijzer'.
5. Vraag WZK instap collectieve schuldenregeling
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;
Gelet op het raadsbesluit van 6 januari 2009 tot toetreding bij de Regionale Dienst Collectieve
Schuldenregeling van Welzijnszorg Kempen;
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Gelet op het raadsbesluit van 8 november 2011 tot stopzetting van de deelname bij de Regionale
Dienst Collectieve Schuldenregeling op basis van de hoge bijdrage ten opzichte van de zeer
beperkte meerwaarde voor de Sociale Dienst van het OCMW;
Gelet op de huidige gunstige stand van zaken binnen de Regionale Dienst Collectieve
Schuldenregeling en de mogelijkheid om terug toe te treden;
Overwegende dat een openbare Dienst voor Collectieve schuldenregeling noodzakelijk is om op
termijn voor de hulpzoekenden een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen garanderen;
Overwegende dat de toetreding tot deze dienst nog steeds niet voldoende garantie biedt dat de
arbeidsrechtbank onze aanvragen zal toewijzen aan de Regionale Dienst Collectieve
Schuldenregeling;
Overwegende de doorgaans positieve evolutie in de samenwerking tussen de maatschappelijk
werkers en de privé-schuldbemiddelaars;
Overwegende dat een nodige bijdrage niet evenredig zal zijn met de beperkte meerwaarde voor
ons cliënteel;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig Artikel. Niet in te gaan op het aanbod om terug deel te nemen aan de Regionale Dienst
Collectieve Schuldenregeling van Welzijnszorg Kempen.
6. Kringwinkel Zuiderkempen: Vraag tot toetreding in de klus- en verhuisdienst
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 organisatie van een klus- en verhuisdienst door De Kringwinkel Zuiderkempen;
Gelet op het raadsbesluit van 4 september 2012 om de samenwerking met de klus- en
verhuisdienst van de Kringwinkel Zuiderkempen stop te zetten met ingang vanaf 1 januari 2013;
Gelet op het raadsbesluit van 6 november 2012 tot goedkeuring van het reglement voor de
klusjesdienst van OCMW Herenthout en de aanwerving van een 0,5VTE klusjesman;
Gelet op de recente reorganisatie van de klus- en verhuisdienst door De Kringwinkel
Zuiderkempen en hun vraag aan OCMW Herenthout om opnieuw samen te werken;
Overwegende dat:
- het OCMW de eigen klusjesdienst sinds 1 januari 2013 opnieuw heeft uitgebouwd;
- wij een vaste klusjesman hebben die zijn werkt kent en prima uitvoert;
- onze klusjesdienst een belangrijke dienst is binnen de thuiszorg en wij via deze weg andere
vragen/problemen detecteren;
- wij met onze klusjesdienst gericht kunnen inspelen op de vraag naar klusjes;
- wij een betaalbare dienst (met een gedifferentieerd uurtarief) aanbieden;
- wij gericht doorverwijzen als de klusjesdienst niet in de mogelijkheid is om klusjes uit te voeren;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig Artikel. Niet opnieuw mee in te stappen in de werking van de klus- en verhuisdienst van
De Kringwinkel Zuiderkempen.
7. Goedkeuring actieplan regierol sociale economie Middenkempen 2017–2019
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol
van gemeenten op het vlak van de sociale economie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 26 februari 2016 houdende wijziging van
artikel 2, 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 26 oktober 2012;
Gelet op de goedkeuring aan het Strategisch Actieplan Lokale Werkgelegenheid Middenkempen
2014-2019 door onze raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 6 augustus 2013;
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Overwegende de opportuniteit om in te dienen op de Vlaamse oproep met betrekking tot de
regierol op het vlak van de sociale economie; dat deze regierol de lokale besturen de
mogelijkheid biedt om de sociale economie in de Middenkempen te versterken en te verbreden;
Overwegende de subsidie van 50.000 euro per jaar voor de jaren 2017, 2018 en 2019 indien de
aanvraag goedgekeurd wordt en de aanvraag ingediend wordt voor een intergemeentelijk
samenwerkingsverband met 80.000 tot 150.000 inwoners;
Overwegende het voorstel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ISOM om de
financiële en operationele uitvoering van de regierol op zich te nemen, vanuit de OCMW’s van
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar, aangezien de OCMW’s
de sociale economie in de regio Middenkempen (100.000 inwoners) ondersteunen en van nabij
opvolgen;
Overwegende de vraag aan Stad Herentals om in het kader van deze oproep op te treden als
beherende gemeente en de doelstellingen, actieplannen, acties en budget met betrekking tot de
regierol sociale economie op te nemen in haar meerjarenplanning;
Overwegende het voorgebrachte
Middenkempen 2017-2019’;

geactualiseerde

‘Actieplan

regierol

sociale

economie

Overwegende het gunstig advies door de beleidsgroep van ISOM d.d. 12 oktober 2016;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig Artikel. Goedkeuring te verlenen aan het voorgebrachte actieplan regierol sociale
economie Middenkempen 2017–2019.
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 2016: van nr. AK1/2016/2170 tot en met nr. AK1/2016/2359
- voor het boekjaar 2017: van nr. AK1/2017/0000 tot en met nr. AK1/2017/0015
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.
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de voorzitter

Annick Van Leemput

Josée Poelmans

