ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 2 mei 2017
Aanwezig:

Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander
Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW Raadsleden
Patrick Heremans, Burgemeester
Annick Van Leemput, Secretaris

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 4 april 2017;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 4 april 2017 wordt
goedgekeurd.
2. Jaarverslagen Zorg & Gezondheid en Sociale Dienst 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 raadsbesluit van 7 januari 2014 tot goedkeuring van de meerjarenplanning 2014–
2019;
Overwegende dat met het oog op een kwaliteitsvol en gedragen OCMW-beleid het aangewezen
is dat alle diensten van het OCMW een jaarverslag van het voorbije jaar en een
meerjarenplanning voor de komende jaren opmaken;
Gelet op voorliggende jaarverslagen 2016:
•
•

Ouderenzorg
Sociale Dienst;

Na beraadslaging,
BESLUIT:
Enig artikel. De Raad neemt akte van de jaarverslagen 2016:
•
•

Ouderenzorg
Sociale Dienst;

3. Nieuw kader Geïndividualiseerd project Maatschappelijke Integratie (GPMI)
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 Koninklijk Besluit van 3 oktober 2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van
11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke
integratie;
Gelet op de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende
het recht op maatschappelijke integratie;
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Gelet op de omzendbrief van 12 oktober 2016 van de POD Maatschappelijke integratie
aangaande de uitbreiding van het geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie (GPMI);
Overwegende dat ons huidig GPMI volgens de inspecties van 23 februari 2017 en 6 maart 2017
bijna aan alle voorwaarden voldoet, maar dat toch enige aanpassing is vereist teneinde het
contract volledig op maat van de cliënt te kunnen opmaken;
Overwegende dat het inhoudelijke van het GPMI enkel wordt bepaald in overleg tussen cliënt en
maatschappelijk werker, maar er toch een kader dient vastgelegd te worden door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn;
Overwegende dat de ontwerpcontracten zijn opgemaakt volgens de vooropgestelde richtlijnen
van POD Maatschappelijke Integratie;
Overwegende dat een leidraad werd toegevoegd waarop maatschappelijk werkers zich kunnen
baseren en dat deze leidraad zorgt voor een basis voor het formuleren van werkdoelen en te
ondernemen stappen en gericht is op integratie in de samenleving;
Overwegende dat binnen het samenwerkingsverband ISOM deze uitbreiding van het GPMI reeds
grondig werd besproken en de maatschappelijk werkers na een korte inwerkperiode zullen
worden samengebracht om de nieuwe manier van werken te evalueren en bij te sturen waar
nodig;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel:. Akkoord te gaan met het ontwerpcontract GPMI en GMPI-student met de daarbij
horende leidraad voor de maatschappelijk werkers.
4. Intentieverklaring armoedebestrijding (SPAAK)
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 vraag van SPAAK om een intentieverklaring te ondertekenen aangaande de
armoedebestrijding 2017-2018;
Overwegende dat de Sociale Dienst zich heeft beraadslaagd over de noden in onze gemeente en
zich wil richten op het nog meer buurtgericht werken, zijnde verder uitwerken van de
groepswerking en extra inzetten op zorg op maat;
Overwegende dat een dienstencentrum in de toekomst verplicht is zich toe te spitsen op
buurtgerichte zorg die zowel lichamelijke als geestelijke en materiële zorg omvat;
Overwegende dat de diensten van het OCMW elkaar aanvullen en dat elke dienst zijn eigen
specialiteit en kennis heeft waardoor er maximaal gestreefd kan worden naar zorg voor elke
burger met noden;
Gelet op de voorzet die eigen diensten kunnen doen inzake buurtgerichte zorg en die aanleiding
zal geven tot nog betere samenwerking met andere sociale partners en afstemming op elkaar;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De intentieverklaring van SPAAK aangaande de strijd tegen armoede, in te vullen,
rekening houdend met het voorstel van de Sociale Dienst.
5. Steunnorm tegemoetkoming SCP 2017 - 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 zoals
gewijzigd;
Gelet op het KB van 10 januari 2017 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 2017;
28

Gelet op het budget voor 2017 van € 3 978,00;
Overwegende dat de doelgroep van het regeringsinitiatief de OCMW-cliënten zijn, in de ruime
zin, en hun familieleden;
Overwegende dat binnen ISOM wordt onderzocht of de 7 OCMW's samen een groepswerking
kunnen opstarten en dat het voorstel is dat elk OCMW 25% van dit budget hiervoor voorziet;
Overwegende dat de resterende middelen voor individuele acties kunnen gebruikt worden zoals
voorheen;
Overwegende dat een bijkomende aanwendingsvorm zich opdringt, nl. tussenkomst in een
internetabonnement;
Overwegende dat om het gebruik van de subsidies te verantwoorden het OCMW vóór 28 februari
2018 een elektronisch verslag moet indienen, bestaande uit een activiteitenoverzicht en een
financieel overzicht via de webapplicatie 'Uniek Verslag';
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. In het kader van het KB van 10 januari 2017 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 2017 zich akkoord te verklaren met
het voorgestelde reglement:
Bedrag voor 2017:
•

€ 3.978,00

•

Indien 25% naar ISOM blijft er € 2.983,50 over

•

Opsplitsing SCP en SCP KA wordt sinds dit jaar niet meer gemaakt

•

In 2016 hadden we voor beide subsidies een totaal van € 3.880,00

Voorstel aanwendingsvormen (individuele tussenkomsten):
Indien mogelijk wordt er eerst een tussenkomst bij de mutualiteit aangevraagd.
1. 80% per kind met een maximum van € 125,00 voor:
•

lidgeld voor jeugd/culturele vereniging of jeugdkamp van 01/01/17 - 31/12/17

•

de toegang tot tentoonstellingen, toneel- of muziekvoorstellingen, pretpark, … in de
periode van 01/01/17 - 31/12/17

•

kosten van studiereizen en schooluitstappen van 01/01/17 – 31/12/17(samengenomen)

2. 80% per volwassene met een maximum van € 125,00 voor:
•

lidgeld voor culturele vereniging van 01/01/17 - 31/12/17

•

de toegang tot tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, muziekvoorstellingen, pretpark,… in de periode van 01/01/17 - 31/12/17

•

één abonnement op een krant of tijdschrift van 01/01/17 – 31/12/17

3. € 25/m tussenkomst internetabonnement
4. een bijdrage van maximum € 50,00 voor kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap of
deelname aan jeugd, sportieve of culturele vereniging (zoals sportkledij, muziekboeken,
uniform) voor jongere of volwassene.
5. een bedrag van maximum € 40,00 per gezinslid voor gezinsuitstappen, voor de periode van
01/01/17
31/12/17.
Gezinnen worden gestimuleerd om zo veel mogelijk gebruik te maken van de activiteiten via het
Steunpunt Vakantieparticipatie. Indien gezinnen hier niet voor kiezen, wordt voor die activiteit
enkel het bedrag teruggegeven van de kostprijs vermeld bij het Steunpunt.
6. een tussenkomst in de vervoerskosten via het openbaar vervoer met een maximum van €
30,00 per persoon in de periode van 01/01/17 – 31/12/17
7. een tussenkomst voor opleidingen voor ouders die verband houden met de ontwikkeling van
het kind

29

8. een tussenkomst voor psychologische ondersteuning van het kind of de ouders in het kader
van raadpleging van een specialist (psychologische begeleidingen)
9. een tussenkomst voor paramedische ondersteuning (bv. orthodontie, ergotherapie,
kinesitherapie, logopedie,…) of aankoop van noodzakelijke benodigdheden (stevige matras, bril,
hoorapparaat, tandprothese…)
10. een tussenkomst van 100% voor schoolkosten van minderjarige kinderen:
maximum
€
50,00
per
kind
voor
kinderen
in
het
basisonderwijs.
- maximum € 125,00 per kind voor kinderen in de eerste en tweede graad van het middelbaar
onderwijs
- maximum € 250,00 per kind in de derde graad van het middelbaar onderwijs
Voorstel Groepswerking:
Er wordt voor de groepswerking geen apart budget voorzien. Indien er vormingen ingepland
worden zal er telkens gezocht worden naar een vorming die gratis is. Zo zal er in het najaar bij
voldoende inschrijvingen gratis een assertiviteitscursus gegeven worden door het CAW.
Er zal budget voorzien worden voor de eindejaarscadeaus aangezien de maatschappelijk werkers
aangeven dat dit telkens enthousiast onthaald wordt door de cliënten en dat de sociaal werkers
dit ook mee opnemen in hun begeleidingen.
Voor de spelotheek zal er voortaan geen budget meer voorzien worden. Blijkt dat er begin
december nog budget over blijft kunnen er eventueel nog aankopen gedaan worden.
Doelgroep:
De doelgroep bestaat uit alle personen die gebruik maken van gelijk welke vorm van openbare
dienstverlening behorend tot de opdrachten van het OCMW. Dit dient gestaafd te worden aan
de hand van een sociaal verslag of voldoende rapporteringen.
Elke maatschappelijk werker en de sociaal werker van het OCMW zal via sociaal onderzoek
bekijken of een persoon die gebruik maakt van de OCMW dienstverlening in aanmerking komt
voor de tussenkomsten van de socioculturele participatiepremie.
6. Niet-deelname Intergemeentelijke aankoopdienst IOK en toetreding tot FARYS
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 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur;
Gelet op de beslissing van het bijzonder comité sociale dienst van 21 december 2016 waarbij
beslist werd om aan IOK mee te delen dat ons bestuur principiële interesse heeft in deelname
aan een Kempense Aankoopdienst;
Gelet op de besprekingen bij IOK waarbij zij voorstellen om deze kempense aankoopdienst te
financieren met een vaste kost van 40% voor elke deelnemer en een variabele kost van 60%
voor alle gemeenten te spreiden op basis van 2 criteria, nl. inwonersaantal (83,4%) en
oppervlakte (16,6%) en dat ze voor dit bedrag één aankoper A-niveau in dienst zullen nemen
en waarbij alle dossiers nog dienen opgestart te worden m.u.v. maaltijdcheques, technische
keuringen, strooizout en koudasfalt;
Overwegende dat dit voor de gemeente Herenthout een kostprijs per jaar zal betekenen van €
1 640,00 en een forfaitair pakket van 20 uren als we zouden willen beslissen om IOK
gepersonaliseerde overheidsopdrachten te laten uitvoeren (dit pakket moet men aannemen en
kan men niet inruilen voor het dekken van kosten ook al gebruikt een gemeentebestuur dit
pakket van 20 uren niet); dat deze kostprijs enkel gegarandeerd is indien alle besturen die een
principebeslissing opstelden ook zullen deelnemen en waarbij we per dossier een verbindende
deelname dienen te bevestigen voor 2017 en een engagement tot deelname voor de dossiers
van 2018;
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Overwegende dat IOK volgende overheidsopdrachten op de planning heeft staan om uit te
voeren:
Najaar 2017 (aan huidige voorwaarden):
1.
2.
3.
4.
5.

Asbestdeskundige
Aankoop kantoormateriaal (hebben we zelf net voor 3 jaar)
Aankoop bouwmaterialen
Aankoop verf
Aankoop dranghekken

Ontwerpprogramma 2018 (mits betaling van € 1 640,00 voor deelname aan aankoopcentrale
en een tegoed van 20 uren voor individuele begeleiding (niet juridische info)):
1. Klein technisch materiaal
2. Onderhoudsproducten
3. Multifunctionals
4. Kantoormeubilair
5. Reinigen van ramen
6. Externe dienst preventie en bescherming op het werk
7. Veiligheidscoördinator en energiedeskundige / EPB-verslaggever
8. Brandverzekering
9. Duurzaam papier (herhaling)
10. Strooizout (herhaling)
11. Maaltijdcheques (herhaling)
Overwegende dat we daar enkel in de overheidsopdracht van de maaltijdcheques zouden
instappen;
Overwegende dat we een aanbod kregen van de firma TMVW en FARYS, Stropstraat 1 te 9000
Gent om bij hen in te stappen voor de bij hen lopende overheidsopdrachten waarbij zij handelen
als opdrachtencentrale en waar onze deelname per overheidsopdracht vrijblijvend is. Als men
deelneemt aan een overheidsopdracht gaat er van de aankoopprijs een percentage dat ligt
tussen 0 en 7% per aankoop naar de firma TMVW FARYS. Hiervoor dienen we wel bij de groep
TMVW en FARYS in te tekenen op één A-aandeel van € 1.000,00 en één F-aandeel van € 25,00
waarvan 1/4 dient volstort te worden zijnde een bedrag van € 256,25. Een aandeel heeft een
geldigheid van 18 jaar en dient dus niet jaarlijks vernieuwd te worden. In het slechtste geval
kan een volstorting van de aandelen gevraagd worden;
Overwegende dat we kunnen aangeven dat we instappen voor zowel gemeentebestuur als
OCMW en dat er dan voor de gemeente iemand kan deelnemen in de klankbordgroep die op
regelmatige basis georganiseerd wordt, nu nog in Gent maar naar de toekomst toe in elke
provincie (wegens het enorme succes aan inschrijvingen). Om toe te treden volstaat het om
het toetredingsdossier, vergezeld van een formele beslissing van de OCMW-raad, ingevuld en
ondertekend terug te bezorgen;
Overwegende dat de firma TMVW en FARYS deze dienst al verschillende jaren aanbiedt, zij
beschikken over een databank overheidsopdrachten die al lopen en dus niet meer dienen
opgestart te worden, dat ze een groep van ongeveer 10 aankopers ter beschikking hebben en
dat ze ook prijs kunnen maken voor gepersonaliseerde overheidsopdrachten als de nood hiervoor
zich zou voordoen;
Overwegende dat de firma TMVW en FARYS wettelijk mag optreden als opdrachtencentrale en
dat ze vermelden in al hun bestekken te handelen voor al hun aandeelhouders, dus dat we
kunnen instappen nadat de voorwaarden gekend zijn en ze ons al dan niet gunstig lijken;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Aan IOK zal meegedeeld worden dat we niet wensen in te stappen in de Kempense
Aankoopdienst.
Art. 2. De intekening op één A-aandeel van € 1.000,00 en één F-aandeel van € 25,00 waarvan
1/4 dient volstort te worden zijnde een bedrag van € 256,25 met aanduiding van één bestuurder
voor de klankbordgroep alias aandeelhoudersvergadering bij de firma TMVW en FARYS goed te
keuren, waarna het toetredingsdocument kan ingevuld worden; dit alles op voorwaarde dat de
gemeenteraad op 8 mei 2017 hetzelfde goedkeurt voor het gemeentebestuur.
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7. Uitbreiding GAW: Verrekeningsvoorstel plaatsen vliegenhorren
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 verrekeningsvoorstel VV06 van 28 maart 2017 houdende het plaatsen van
vliegenhorren;
Overwegende dat de heer Sander Ooms, raadslid, zijn stemgedrag verantwoordt door te stellen
dat de keuze voor deze financieringsformule de kostprijs al hoog genoeg maakt;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Met 8 stemmen voor (Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Josée Poelmans,
Maarten Aerts, Paul Snyers, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems), 1 onthouding
(Sander Ooms)
Enig artikel. Verrekening VV06 van 28 maart 2017 van Care Property Invest en Co wordt
goedgekeurd voor een bedrag van 3 010,22 € exclusief BTW.
8. Vaststelling mandaat OCMW-vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
IOK
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 in
het bijzonder op de artikelen 51 en 52 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”) en in het bijzonder artikel 44;
Gelet op de raadsbeslissing van 5 juli 2016 houdende de toetreding tot de dienstverlenende
vereniging IOK;
Gelet op de statuten van de dienstverlenende vereniging IOK en in het bijzonder artikel 35;
Gelet op de oproeping van 30 maart 2017 tot de algemene vergadering van IOK van 21 maart
2017 met de volgende agendapunten:
1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016
3. Resultaatsbestemming 2016
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2016, afgesloten per 31 december
2016
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de
uitoefening van hun mandaat in 2016
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
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Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De agendapunten van de algemene vergadering van IOK van 16 mei 2017 worden
goedgekeurd.
Art. 2. Mevrouw Greet Peeters, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van het OCMW
om deel te nemen aan de algemene vergadering van 16 mei 2017 van IOK, alsook aan alle
algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IOK die vanaf heden georganiseerd
worden tot en met 31 december 2018.
Art. 3. De heer Paul Snyers, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger
van het OCMW om deel te nemen aan de algemene vergadering van 16 mei 2017 van IOK,
alsook aan alle algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IOK die vanaf
heden georganiseerd worden tot en met 31 december 2018.
Art. 2. De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene
vergadering van IOK van 16 mei 2017 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Art. 3. De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het
in kennis stellen daarvan aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
XXX
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Worden betaalbaar gesteld de mandaten
- voor het boekjaar 2017: van nr. AK1/2017/0423 tot en met nr. AK1/2017/0866

Aldus gedaan in boven vermelde zitting.

de secretaris

de voorzitter

Annick Van Leemput

Josée Poelmans
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