RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
2 OKTOBER 2018
Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy
Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW Raadsleden
Annick Van Leemput, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Patrick Heremans, Burgemeester
OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring verslag vergadering van 4 september 2018
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op het voorliggend verslag van de vergadering van de raad in vergadering van
4 september 2018;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de raad in vergadering van
4 september 2018 wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring organogram
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de organieke wet op de OCMW’s en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de OCMW’s en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, laatst goedgekeurd in
zitting van 11 juni 2018;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel, laatst goedgekeurd in
zitting van 5 juni 2018;
Overwegende dat het decreet lokaal bestuur een gezamenlijke administratieve
organisatie oplegt voor gemeente en OCMW; dat een aantal ondersteunde diensten
binnen ons lokaal bestuur reeds zijn samengevoegd;
Overwegende dat ons bestuur ervan overtuigd is dat het uittekenen van een volledig
nieuwe organisatie een noodzakelijke voorwaarde is om de samenvloeiing van
gemeente in de praktijk te kunnen brengen;
Gelet op de voorliggende bundel ter staving, zoals deze werd opgemaakt in
samenwerking met CC Consult te Brussel;
Overwegende dat deze bundel bestaat uit:
- ontwerp van organogram met bijhorende legende
- formatie gemeente
- formatie OCMW
- motivatienota
- tabel en nota m.b.t. de financiële impact;
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité van 14 juni 2018;
Gelet op de bespreking in het gezamenlijk managementteam van 18 september 2018;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De wijzigingen aan het organogram van gemeente en OCMW met
bijhorende documenten, zoals voorgebracht, worden goedgekeurd.
3. Kennisname jaarrekening 2017 Welzijnszorg Kempen
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, meer bepaald de artikelen
174 §3, 228 §1 en 230;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
meer bepaald artikel 193;
Overwegende dat de Raad van Beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen
jaarlijks in de loop van het eerste semester van het boekjaar, dat volgt op het
financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, de rekening vaststelt;
Gelet op het besluit van de Raad van Beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg
Kempen van 13 juni 2018 tot vaststelling van de jaarrekening 2017;
Overwegende dat het voormeld besluit van de Raad van Beheer tot vaststelling van de
jaarrekening 2017 en de jaarrekening 2017 op 6 september 2018 aan het OCMW
werden overgemaakt;
Gelet op de voorgebrachte jaarrekening 2017 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg
Kempen;
Na beraadslaging,
Besluit:
Artikel 1. De raad neemt kennis van de jaarrekening 2017 van de OCMW-vereniging
Welzijnszorg Kempen.
Art. 2. De raad heeft geen opmerkingen bij de jaarrekening 2017 van de OCMWvereniging Welzijnszorg Kempen.
Art. 3. Dit raadsbesluit wordt overgemaakt aan Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg
1a bus 1 te 2440 Geel (t.a.v. Katrien Serroyen).
4. Goedkeuring gunning van de opdracht 'Inrichting van Buitenschoolse
Kinderopvang Kids & Co'
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
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 de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel
42, § 1, 1° a (limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel
90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 november 2017
betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Binnenafwerking
en technieken - Buitenschoolse Kinderopvang Kids & Co” aan Archiles
architecten bvba, Stationsstraat 89 te 2440 Geel;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 3 juli 2018
houdende goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en raming voor de opdracht
“Binnenafwerking en technieken - Buitenschoolse Kinderopvang Kids & Co”;
Gelet op de aankondiging van opdracht 2018-522556 op 6 augustus 2018
gepubliceerd op nationaal niveau;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 11 september 2018 om 11.00
uur dienden te bereiken;
Overwegende dat de verbintenistermijn van 210 kalenderdagen eindigt op
9 april 2019;
Gelet op het aanbestedingsverslag van de ontwerper dd. 19 september 2018 met het
voorstel om deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige
bieder (op basis van de prijs), zijnde VANHOUT.PRO NV, Everdongenlaan 6 te 2300
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Turnhout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 698.457,63 excl. btw of
€ 845.133,73 incl. 21% btw;
Gelet op het verslag van de veiligheidscoördinator waaruit blijkt dat deze offerte
eveneens voldoet aan het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget
van 2018, op budgetcode A-04.03.01/0945-00/22102007;
Gelet op het positief visum van de financieel beheerder;
Na beraadslaging,
Besluit: Met 6 stemmen voor (Josée Poelmans, Denise De Ceulaer, Greet
Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Maria Willems), 3 onthoudingen (Sander
Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs)
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de
ontwerper, Archiles architecten bvba, Stationsstraat 89 te 2440 Geel.
Art. 2. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van
deze beslissing.
Art. 3. De opdracht “Inrichting van Buitenschoolse Kinderopvang Kids & Co” wordt
gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de
prijs), zijnde VANHOUT.PRO NV, Everdongenlaan 6 te 2300 Turnhout, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 698.457,63 excl. btw of € 845.133,73 incl.
21% btw.
Art. 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd
in het bestek met nr. 18.1185.
Art. 5. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het
investeringsbudget van 2018, op budgetcode A-04.03.01/0945-00/22102007.
5. Goedkeuring toetreding raamcontract telecommunicatie van de Vlaamse
overheid
Gelet op artikel 52,eerste en tweede lid,12 ° en vijfde lid van het OCMW-decreet;
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2,4°
en 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 (zie
document VR PV 2017/13 - punt 0029) tot gunning via een onderhandelingsprocedure
met bekendmaking van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit "Het
aanbieden van een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit
spraaktelefonie (vast en mobiel) en marketingnummers, datacommunicatie (vast,
mobiel en inclusief "Machine to Machine" of "Internet of Things") en virtuele
telefooncentrales (Cloud PBX)" verdeeld over de volgende 4 percelen:
• Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,
• Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel
gebruik,
• Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to
Machine" en "Internet of Things"),
• Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX);
Gelet op het in uitvoering van deze beslissing door de projectleider Telecommunicatie
goedgekeurde bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326, inzonderheid waar het
Basiscontract stelt:
• punt 4.1: De Raamovereenkomsten wordt geplaatst door de Vlaamse
Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering bij delegatie, in de
persoon van de Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken, hierna genoemd
“Het Bestuur”
De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij op:
o enerzijds voor zichzelf (en dus voor de in 5.1.1 bedoelde entiteiten);
o anderzijds ook als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de Wet van
15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten voor de in punt 5.1.2 bedoelde entiteiten welke
krachtens artikel 15 van de voormelde Wet van 15 juni 2006, bij afname
vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te volgen.
72

• punt 4.2 : het Bestuur is bevoegd voor het opvolgen en bijsturen van de wijze
waarop de Dienstverlener de Raamovereenkomst uitvoert en het wijzigen en
beëindigen van de Raamovereenkomst, terwijl een Klant de leiding en het toezicht
(zoals bedoeld in art. 11 KB Uitvoering) uitoefent op de uitvoering van een door die
Klant bestelde Dienst of Project.
In dit Basiscontract wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke
beslissing kan nemen.
• punt 6 : Dienstverlener heeft geen exclusief recht op het leveren van de
Dienstenpakketten.
Dit betekent o.a. dat voor wat betreft een locatie die (gebouw dat) door het Bestuur
of een Klant in gebruik wordt genomen na toetreding tot de Raamovereenkomst,
het Bestuur/de Klant de mogelijkheid heeft om een beroep te doen op (een)
alternatieve operator(en)/dienstverleners.
Dit betekent tevens dat de verschillende Klanten, evenwel met inachtneming van
de bepalingen zoals vastgelegd in punt 16.6 (en in het bijzonder de naleving van
een opzegperiode van drie (3) maanden), er kunnen voor opteren bepaalde
Dienstenpakketten niet of niet meer af te nemen indien ze van mening zijn dat ze
dit zelf of via een andere dienstverlener voor een betere prijs/kwaliteitverhouding
kunnen krijgen. Dienovereenkomstig geeft het Bestuur geen enkele garantie wat
betreft volume, noch qua trafiek, noch qua aantal abonnementen.
• Punt 16.6 : Aangezien, in overeenstemming met punt 6 , binnen deze opdracht
geen exclusiviteit wordt verleend aan de Dienstverlener, kan elke Klant tijdens de
volledige duur van de Raamovereenkomst, op elk ogenblik en onder de
voorwaarden van dit punt zonder kosten en zonder reden, ervoor opteren om alle
of bepaalde Diensten niet meer af te nemen.
In afwijking van de vorige alinea, zal de Klant die de afname stopzet van een Dienst
waarvoor door de Dienstverlener een fysieke installatie op de klantenlocatie werd
gerealiseerd, niettemin verplicht zijn tot het betalen van de maandelijkse prijs
gedurende een totale periode van (maximum) 24 maanden te re- kenen vanaf de
eerste ingebruikname; en dit als vergoeding voor de door de Dienstverlener
gemaakte kosten voor de fysieke installatie.
Een Klant die wenst af te zien van verdere afname, zal de Dienstverlener daarvan
via een aangetekende brief op de hoogte brengen en moet een opzegtermijn van
drie (3) maanden respecteren.
Alle bepalingen met betrekking tot de te nemen Exit maatregelen bij het einde van
de Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.3.2en met betrekking tot de Bijstand
na beëindiging van de Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.5, gelden
eveneens bij een Deelexit.
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 waarbij voornoemde
opdracht gegund wordt aan:
• Wat betreft perceel 1 Vaste telefonie, marketingnummers & vaste
datacommunicatie:
▪ Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan
27
• Wat betreft perceel 2 Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor
professioneel gebruik:
▪ Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan
27
• Wat betreft perceel 3 Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen
(“Machine to Machine” en “Internet of Things”):
▪ Orange Belgium NV met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3
• Wat betreft perceel 4 Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX):
▪ Nextel NV, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15
Overwegende dat als gevolg van de gunning van voormelde percelen, werd door de
Vlaamse Gemeenschap voor elk perceel met de gekozen dienstverlener een
raamovereenkomst met één dienstverlener in de zin van de wet van 15 juni 2006
gesloten waarbij de Vlaamse Gemeenschap telkens optreedt als opdrachtencentrale in
de zin van de artikelen 2, 4) en 15 van de wet van 15 juni 2006;
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Overwegende dat het OCMW van de mogelijkheid tot afname van één of meerdere
raamovereenkomsten via de opdrachtencentrale kan gebruik maken waardoor zij/het
krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting om
zelf een gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat dit nieuwe contract het huidige telecommunicatiecontract vervangt
waarvan we nu gebruik maken;
Overwegende dat het is aangewezen dat het OCMW gebruik maakt van deze door de
opdrachtencentrale aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:
• de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen
aan de behoefte van het OCMW;
• het OCMW moet zelf geen gunningsprocedure moeten voeren wat een besparing
aan tijd en geld betekent;
• de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake
telecommunicatiediensten.
Overwegende dat het OCMW niet verplicht is tot afname van diensten;
Overwegende dat het OCMW de keuze heeft af te nemen van perceel 1 en/of 2 en/of
3 en/of 4 van voornoemde opdracht;
Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het OCMW doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse
Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de
Raamovereenkomst gesloten voor de volgende percelen:
• Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,
• Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel
gebruik,
• Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to
Machine" en "Internet of Things"),
• Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX).
6. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst dienst Tewerkstelling ISOM
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
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 december
1997 tot medewerking aan de uitbouw van de Intergemeentelijke Dienst
Tewerkstelling in het samenwerkingsverband van de OCMW’s van Grobbendonk,
Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar, met het OCMW van
Herentals als piloot-OCMW;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 juli 2002
houdende goedkeuring aan de oprichting van en de toetreding tot de feitelijke
vereniging ISOM (Intergemeentelijke Samenwerking van de OCMW’s van de
Middenkempen: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en
Vorselaar);
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2003
houdende goedkeuring van de overeenkomst met het OCMW van Herentals m.b.t. de
loon- en werkingskosten van de coördinator tewerkstelling van ISOM, gewijzigd bij
beslissing van deze raad van 9 december 2008;
Gelet op de personeelsuitbreiding bij de dienst Tewerkstelling van ISOM; dat deze
dienst thans 5,05 VTE maatschappelijk werkers en 0,5 VTE administratief medewerker
tewerk stelt;
Overwegende dat binnen de beleidsgroep van ISOM werd voorgesteld om de verdeling
van de kosten te herbekijken aangezien deze door een aantal deelnemers als
onrechtvaardig werd beschouwd; dat de kosten voorheen verdeeld werden volgens
volgende formule: 50% op basis van het inwonersaantal en 50% evenredig volgens
het aantal deelnemers;
Overwegende dat thans wordt voorgesteld om de kosten van de dienst Tewerkstelling
van ISOM als volgt te verdelen:
74

- 40% van de kosten wordt verdeeld volgens het inwonersaantal op 1 januari van het
voorgaande jaar
- 60% van de kosten wordt verdeeld volgens het aantal dossiers van het laatste
volledige werkingsjaar. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal dossiers opgenomen
in het jaarverslag;
Overwegende dat wordt voorgesteld deze regeling te laten ingaan vanaf de factuur
voor het jaar 2017;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van samenwerkingsovereenkomst van de
Intergemeentelijke Dienst Tewerkstelling;
Na beraadslaging,
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De raad hecht goedkeuring aan navolgende overeenkomst tussen ons
OCMW en het OCMW van Herentals betreffende de dienst Tewerkstelling van ISOM:
“Artikel 1. Huidige overeenkomst vervangt de overeenkomst aangaande de
intergemeentelijke dienst tewerkstelling van 25 november 2008, zoals op heden
gewijzigd.
Artikel 2. In de dienst tewerkstelling werken 7 maatschappelijk werkers (5,05 VTE) en
een halftijds administratief medewerker.
Deze maatschappelijk werkers werken voor de volgende 6 OCMW’s:
• Herentals
• Herenthout
• Kasterlee
• Lille
• Olen
• Vorselaar
Zij zorgen voor de trajectbegeleiding van de cliënten van deze 6 OCMW’s. Elk OCMW
heeft een vaste trajectbegeleider. Daarnaast werken zij ook aan andere
tewerkstellingsprojecten voor deze 6 OCMW’s.
De administratief medewerker geeft administratieve ondersteuning aan de
trajectbegeleiders.
Artikel 3. Het OCMW van Herenthout verbindt er zich toe haar aandeel te betalen in
de kosten van de intergemeentelijke dienst tewerkstelling. De kosten worden verdeeld
volgens een vaste verdeelsleutel. 40% van de kosten van de intergemeentelijke dienst
tewerkstelling wordt verdeeld volgens het inwonersaantal op 1 januari van het
voorgaande jaar.
60% van de kosten van de intergemeentelijke dienst tewerkstelling wordt verdeeld
volgens het aantal dossiers van het laatste volledige werkingsjaar. Daarbij wordt
uitgegaan van het aantal dossiers opgenomen in het jaarverslag.
Deze verdeelsleutel gaat in vanaf de factuur van het jaar 2017.
Voor de factuur van 2017 wordt uitgegaan van het inwonersaantal van 1 januari 2016
en het aantal dossiers van het werkingsjaar 2015 zoals opgenomen in het jaarverslag
dat betrekking heeft op werkingsjaar 2015.
Artikel 4. De kosten bestaan uit: loonkosten en werkingskosten.
De loonkosten houden in: de lonen op B-niveau in de barema’s B1-B2-B3 en een
halftijds loon op C-niveau in de barema’s C1-C2-C3 van de lokale besturen en de
bepalingen inzake van het administratief en geldelijk statuut van het OCMW Herentals
en,
bijkomend,
eventuele
nieuwe
sectorale
akkoorden.
Met loonkost wordt bijgevolg onder andere bedoeld: loon, patronale bijdragen,
bijhorende loonkosten van de maatschappelijk werkers en administratief bediende, …
De werkingskosten houden onder meer in:
• Informaticabenodigdheden
• Kosten voor de aansluiting op de databank
• Kosten voor het bijwonen van studiedagen en vorming
• Vakliteratuur
• Kilometervergoeding
• Overheadkosten (met een korting van 50% op inform., boekh., techn dienst, adm.).
Op de totale kostprijs worden eerst de subsidies in mindering gebracht. Het saldo zal
vervolgens verdeeld worden op basis van de hogervermelde verdeelsleutels.
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Artikel 5. Jaarlijks maakt het OCMW van Herentals de kostenstaat op van de in art. 3
bedoelde kosten.
Bij het opvragen van de financiële tussenkomsten van de deelnemende OCMW’s zal
het OCMW Herentals een gedetailleerde afrekening toevoegen.
Het OCMW van Herenthout verbindt zich ertoe om op vraag van het OCMW van
Herentals een voorschot over te maken ten belope van 90% van de begrote kosten
van het desbetreffende werkingsjaar.
Artikel 6. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
Gezien een partij zich niet voor onbepaalde tijd kan verbinden, wordt er voorzien in
een opzegmogelijkheid.
Indien een partner uit het samenwerkingsverband wenst te stappen, dan kan deze een
opzeg geven tijdens het eerste jaar van elke nieuwe legislatuur. De te respecteren
opzegtermijn wordt bepaald op 3 jaren.
Artikel 7. De huidige overeenkomst neemt een aanvang vanaf de ondertekening.”
7. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind
Middenkempen
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
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 december
1997 tot medewerking aan de uitbouw van de Intergemeentelijke Dienst
Tewerkstelling in het samenwerkingsverband van de OCMW’s van Grobbendonk,
Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar, met het OCMW van
Herentals als piloot-OCMW;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 juli 2002
houdende goedkeuring aan de oprichting van en de toetreding tot de feitelijke
vereniging ISOM (Intergemeentelijke Samenwerking van de OCMW’s van de
Middenkempen: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en
Vorselaar);
Overwegende dat in het kader van de oproep ‘Huizen van het Kind’ van de Vlaamse
Overheid twee aanvragen werden ingediend vanuit de regio Middenkempen, namelijk
één vanuit de zorgregio Herentals (waartoe volgens de indeling van Kind en Gezin de
gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar behoren) en één
door het OCMW van Kasterlee vanuit de zorgregio Turnhout (voor de gemeenten
Kasterlee en Lille);
Overwegende dat de twee Huizen van het Kind in de praktijk aan elkaar gekoppeld zijn
en aangestuurd worden vanuit één coördinator, stuurgroep en overlegplatform;
Overwegende dat de beleidsgroep van ISOM in vergadering van 13 september 2017
goedkeuring heeft gegeven aan de voortzetting van de Huizen van het Kind zolang de
subsidie niet vermindert ten opzichte van de situatie in 2017;
Overwegende dat het OCMW van Kasterlee zich verbindt de subsidie die het ontvangt
voor het Huis van het Kind door te storten aan OCMW Herentals;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De raad hecht goedkeuring aan navolgende overeenkomst tussen ons
OCMW en het OCMW van Herentals betreffende het Huis van het Kind Middenkempen:
“Artikel 1. Het OCMW van Herenthout verbindt er zich toe haar aandeel te betalen in
de kosten van de Huizen van het Kind.
De kosten bestaan uit: loonkosten en werkingskosten.
De loonkosten voor de coördinator houden in: de lonen op B-niveau in de barema’s
B1-B2-B3 van de lokale besturen en de bepalingen inzake van het administratief en
geldelijk statuut van het OCMW Herentals en, bijkomend, eventuele nieuwe sectorale
akkoorden.
Met loonkost wordt bijgevolg o.a. bedoeld: loon, patronale bijdragen, bijhorende
loonkosten van de maatschappelijk werkers en de administratief bediende, …
De werkingskosten houden onder meer in:
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- informaticabenodigdheden
- kosten voor de aansluiting op de databank
- kosten voor het bijwonen van studiedagen en vorming
- vakliteratuur
- kilometervergoeding
- kosten voor vrijwilligers of PWA-medewerkers
- overheadkosten (met een korting van 50% op inform., boekh., techn dienst, adm.).
Op de totale kostprijs worden eerst de gekregen subsidies in mindering gebracht. Het
restbedrag wordt verdeeld over de participerende OCMW’s volgens de volgende
verdeelsleutel:
De helft van de kosten wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners van alle
participerende gemeentes per 1 januari van het jaar van facturatie.
De andere helft van de kosten wordt gedeeld door 7, dit is het aantal participerende
OCMW’s. De participerende OCMW’s bestaan uit: Kasterlee, Lille, Olen, Grobbendonk,
Vorselaar, Herentals en Herenthout.
Artikel 2. Jaarlijks maakt het OCMW van Herentals een kostenstaat op van de in artikel
1 bedoelde kosten.
Bij het opvragen van de financiële tussenkomsten van de deelnemende OCMW’s zal
het OCMW Herentals een gedetailleerde afrekening toevoegen.
Het OCMW van Herenthout verbindt zich ertoe om op vraag van het OCMW van
Herentals een voorschot over te maken ten belope van 90% van de begrote kosten
van het desbetreffende werkingsjaar.
Artikel 3. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor zolang de grootte van de
subsidiëring van de Vlaamse Overheid voor de Huizen van het Kind niet vermindert
ten opzichte van de subsidie ontvangen in 2017”
8. CIPAL – Goedkeuring ontwerp van statutenwijziging
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
openbare centra voor maatschappelijk welzijn 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”);
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna kortweg
“DLB”) en in het bijzonder op art. 605 van het DLB;
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal
(hierna kortweg “Cipal dv”);
Overwegende dat de statuten van Cipal dv dienen gewijzigd te worden om deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het DLB inzake (1) de
samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van
bestuur en (2) inzake de afschaffing van het directiecomité als orgaan van dagelijks
bestuur;
Overwegende dat ook nog een beperkt aantal andere wijzigingen in de statuten
doorgevoerd worden zoals uiteengezet in de toelichtende nota bij het ontwerp van
statutenwijziging;
Overwegende dat hiertoe op vrijdag 14 december 2018 om 10.30 uur een
buitengewone algemene vergadering van Cipal dv zal plaatsvinden;
Gelet op de statuten van Cipal dv, zoals laatst gewijzigd op 15 december 2017,
goedgekeurd bij besluit van 7 februari 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal dv, goedgekeurd door de raad
van bestuur in zitting van 11 september 2018 en per aangetekend schrijven van 12
september 2018 aan de gemeente overgemaakt;
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging;
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de
algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad
van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de
beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
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goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op de
algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal dv;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Maakt zich, na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende
nota bij het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met
betrekking tot de hierna goedgekeurde artikelen eigen.
Artikel 2. Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed.
Artikel 3. Keurt de wijziging van artikel 36 §1 van de statuten goed.
Artikel 4. Keurt de wijziging van artikel 37 van de statuten goed.
Artikel 5. Keurt de invoeging van een nieuw artikel 49 in de statuten goed.
Artikel 6. Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
Artikel 7. Mevrouw Denise De Ceulaer, raadslid, zal als vertegenwoordiger van het
OCMW deelnemen aan de algemene vergadering van CIPAL dv op 14 december 2018,
of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden. Bij belet van
mevrouw Denise De Ceulaer zal de heer Paul Snyers, raadslid, deelnemen aan deze
algemene vergadering.
Artikel 8. De vertegenwoordiger van het OCMW op de buitengewone algemene
vergadering van CIPAL dv van 14 december 2018 wordt gemandateerd om
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.
Artikel 9. Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal bezorgd
worden aan CIPAL dv.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Josée Poelmans
Voorzitter
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