ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 3 maart 2015
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy
Gevers, Willy Torfs, Wim Van Looy, OCMW Raadsleden
Annick Van Leemput, Secretaris
Greet Peeters, OCMW Raadslid
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 3 februari 2015;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 3 februari 2015 wordt
goedgekeurd.
2. Pachtprijzen 2015
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 2015 vast te stellen als volgt:
Pachtperiode: 150814-140815:
Oppervlakte
3ha
2ha
1ha
2ha
58a
1ha
47a
3ha
1ha
62a
1ha
1ha

84a 53ca BEIRINCKX August, Heikant 94
03a 60ca BUTS Johan, Kleine Baan 2
86a 39ca BUTS Jan, Middeldonk 1, Bouwel
90a 30ca HEYLEN Jos, Herlaar 18
02ca LEYS Frans, Rue de Saint-Hubert 91, 5580 Rochefort
28a 82ca MOLS Chris, Doornestraat 84, Noorderwijk
55ca VAN DEN BULCK Luc, Pauwelstraat 20
36a 51ca VAN DONINCK René, Bergense Steenweg 78
42a 55ca VAN ELSEN Jos, Ristenstraat 68
50ca VAN MOL Jan, Heikant 95
02a 72ca VAN MOL Jozef, Oosterhoven 27
03a 30ca WILLEMS Koen, Bevelse Stwg 5

20ha 46a 79ca

pachtprijs (in €)
824,50
504,40
378,30
426,80
126,10
368,60
116,40
591,70
397,70
155,20
232,80
291,00
Totaal: 4 413,50

Kosteloos gebruik:
50a
23a
71a
1ha
1ha

93ca PEETERS Fons, Callaerstraat 5
49ca VAN DONINCK René, Bergense Steenweg 78
55ca VAN ELSEN Jos, Ristenstraat 68
78a 51ca VAN MOL Jan, Heikant 95
98a 71ca WILLEMS Koen, Bevelse Steenweg 5

5ha 31a 99ca
3. Intentieverklaring Denktank Dak- en thuislozen
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het belang van de Europese doelstellingen van FEANTSA bevestigd in het beleid van de
Belgische overheid en de denktank dak- en thuislozen;
Gezien de vaststellingen van Prof. Dr. Koen Hermans in zijn onderzoeken, rond het thema daken thuislozen, waarin de nood werd benadrukt om de problematiek aan te pakken vanuit een
visie van gedeelde zorg en een regionale aanpak;
Gezien het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 beleidsaandacht vraagt voor het thema dak- en
thuisloosheid in de vorm van de ontwikkeling van vernieuwde woonvormen, een samenwerking
tussen de woon- en zorgsector en intergemeentelijke samenwerkingsprojecten;
Gezien de meerwaarde die de denktank dak- en thuislozen kan bieden aan de algemene werking
van actoren op lokaal en regionaal niveau;
Gezien de uitwerking van de visie en missie van de denktank dak- en thuislozen gebaseerd op
Europese, federale, Vlaamse en lokale beleidsprioriteiten;
Gelet op het meerjarenplan van Welzijnszorg Kempen, goedgekeurd in de Algemene Vergadering
op 11/12/2013 waarin de regionale aanpak van dak- en thuisloosheid als prioritaire actiepunten
opgenomen zijn;
wordt voorgesteld om onderstaande opdrachtverklaring van de denktank dak- en thuislozen
goed te keuren:
 om verschillende woon- en welzijnsactoren te informeren betreffende het thema dak- en
thuisloosheid;
 om thema's voor te bereiden en hierin adviezen te formuleren en deze ter bespreking voor
te leggen aan verschillende actoren, betreffende beleidsbeslissingen die dienen genomen te
worden, in het kader van dak- en thuisloosheid. Op deze manier kan de denktank de
verschillende woon- en welzijnsactoren uit het arrondissement betrekken bij haar activiteiten;
 door de verschillende actoren geraadpleegd te worden zodat lokale acties en beleid
ingepast kunnen worden in de brede regionale visie. De denktank zal een gemotiveerd
advies formuleren in functie van het maken van beleidskeuzes;
 om de regio te sensibiliseren rond het thema dak- en thuisloosheid. Dit willen we bereiken
zowel op curatief als preventief niveau om zo tegemoet te komen in de vooropgestelde
doelstellingen;
 om als meldpunt te fungeren waar hulpverleners, beleidsmedewerkers … terechtkunnen met
hun vragen rond dak- en thuisloosheid op beleidsniveau. Dit maakt dat de denktank dit
signaal kan uitwerken en onderzoeken om dit dan op haar beurt door te geven aan hogere
overheden;
 om de denktank zelf initiatieven te laten nemen om zo projecten op te zetten. Vervolgens
zullen deze projecten uitbesteed worden omdat de praktijkgerichte aanpak/uitwerking niet in
het verlengde van de opdrachtverklaring van de denktank dak- en thuislozen ligt;
Overwegende dat in het kader van het noodopvangplan gevraagd wordt of het OCMW bereid is
een vervoerskost van maximaal € 5,00 voor het openbaar vervoer ten laste te nemen in het
geval de cliënt geen middelen heeft om, na overnachting in een hotel, zich de eerstvolgende
werkdag bij het bevoegde OCMW aan te bieden;

Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De Raad hecht goedkeuring aan het voorgebracht mandaat, zoals in de overwegingen
beschreven, aan de denktank dak- en thuislozen.
Art. 2. Er wordt ingestemd met het ten laste nemen van een vervoerskost van maximaal € 5,00
voor het openbaar vervoer in het geval de cliënt geen middelen heeft om, na overnachting in
een hotel, zich de eerstvolgende werkdag bij het bevoegde OCMW aan te bieden.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
XXX
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Worden betaalbaar gesteld de mandaten
- voor het boekjaar 2014: van nr. AK1/2014/2833 tot en met nr. AK1/2014/2867
- voor het boekjaar 2015: van nr. AK1/2015/0141 tot en met nr. AK1/2015/0297
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.
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