OCMW KALMTHOUT
OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 FEBRUARI 2018.

Openbare zitting
1.
1.1

PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE
Personeel
Nihil.

1.2
Interne organisatie
1.2.1 Q&A - Kennisname opvolgingsrapporten GANTT-charts werkingsjaar 2017.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van de opvolgingsrapporten interne
controle van Q&A.
Het algemeen kader van het interne controlesysteem is een niet-delegeerbare bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en werd door de raad voor maatschappelijk welzijn
goedgekeurd in zijn zitting dd. 22-12-2014. De secretaris staat in voor de interne controle,
wat concreet betekent dat de secretaris, in overleg met het managementteam, het interne
controlesysteem vaststelt. De secretaris rapporteert hierover jaarlijks aan de OCMW-raad.
De secretaris moet er ook over waken dat het personeel op de hoogte is van het interne
controlesysteem en de wijzigingen eraan. Het vast bureau besliste in zijn zitting dd. 25-052016 om hiervoor samen te werken met Q&A. Het managementteam besliste tevens om alle
medewerkers te betrekken bij de opmaak van de beheerrapporten zodat er vanaf de start
voldoende inspraak is vanuit het personeel van alle diensten en alle functieniveaus. Het
organisatiebeheerrapport werd na een grondige bevraging van managementteam en
medewerkers van verschillende diensten en functieniveaus, onder begeleiding van Q&A
opgesteld. Tevens werden de beheersmaatregelen vastgelegd, inclusief timing en
verantwoordelijkheden. De raad voor maatschappelijk welzijn nam tijdens zijn zitting dd. 2507-2017 kennis van een eerste rapportering door Q&A, rapportering van de situatie dd. 3006-2017.

2.
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
2.1.
Sociale dienst
2.1.1 Kennisname indexatie dagprijzen GZA, GasthuisZusters Antwerpen - WZC SintVincentius, Kapellensteenweg 83 te 2920 Kalmthout m.i.v. 01-03-2018.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van de indexatie van de dagprijzen van
GZA, GasthuisZusters Antwerpen - WZC Sint-Vincentius, Kapellensteenweg 83 te 2920
Kalmthout m.i.v. 01-03-2018.
Naar aanleiding van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen zullen vanaf
01-03-2018 volgende dagligprijzen per persoon gelden:
 éénpersoonskamer : € 62,53.
 tweepersoonskamer : € 52,10.
 grote tweedelige kamer : € 57,32.
 tweepersoonskamer klein : € 46,88.

2.1.2 Kennisname indexatie dagprijzen GZA, GasthuisZusters Antwerpen - WZC De Bijster,
Nollekensstraat 15 te 2910 Essen m.i.v. 01-03-2018.
De raad voor maatschappelijk nam kennis van de indexatie van de dagprijzen van GZA,
GasthuisZusters Antwerpen - WZC De Bijster, Nollekensstraat 15 te 2910 Essen m.i.v. 0103-2018.
Naar aanleiding van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen zullen vanaf
01-03-2018 volgende dagligprijzen per persoon gelden: éénpersoonskamer : € 65,67.
2.1.3 Kennisname mededeling van dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn
'Decreet Lokaal Sociaal Beleid krijgt groen licht van Vlaams Parlement'.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van de mededeling van dhr. Jo
Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn 'Decreet Lokaal Sociaal Beleid krijgt groen licht
van Vlaams Parlement'.
Het is belangrijk dat lokale besturen een sociaal beleid voeren dat ervoor zorgt dat
kwetsbare mensen erbij horen in de buurt. Op alle vlakken. Het is niet alleen een kwestie van
zorg of welzijn. Het gaat bijvoorbeeld ook over vrije tijd, zinvol werk in de buurt voor wie dat
niet vanzelfsprekend is, aangepast wonen,… Dit uitgangspunt wordt nu verankerd in het
decreet Lokaal Sociaal Beleid dat werd gestemd in het Vlaams Parlement. Dhr. Jo
Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin meldde het volgende
in het persbericht : 'De gemeente of de buurt is het perfecte niveau om al deze
levensdomeinen met elkaar te verbinden. Het is voor ons belangrijk dat daarbij iedereen mee
kan denken over wat voor zijn of haar gemeente belangrijk is. Met het decreet Lokaal Sociaal
Beleid krijgen de gemeenten het heft in handen om op het lokale niveau in te zetten op de
vermaatschappelijking van de zorg, de strijd tegen onderbescherming te organiseren en met
de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht kan men het sociaal beleid een prominente
plaats geven in de meerjarenplannen.' Hiervoor is een goede afstemming van alle zorg- en
hulpverlening nodig en moet ook mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerszorg goed worden
ondersteund. Besturen die het lokale sociale beleid op deze manier ter harte nemen worden
daarbij ondersteund door de Vlaamse overheid.
2.2.

Thuisdiensten
Nihil.

2.3.

Organisator gezinsopvang
Nihil.

2.4.

Dienstencentrum
Nihil.

2.5.

Strijkatelier
Nihil.

2.6.

Projecten

2.6.1 Koning Boudewijnstichting - Goedkeuring ingediende projectvoorstel 'Kinderarmoede:
Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen. Aan de slag met de getoetste
modellen' door het Huis van het Kind Kalmthout.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van het door het Huis van het Kind
Kalmthout ingediende projectvoorstel 'Kinderarmoede : Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling
omarmen. Aan de slag met de getoetste modellen'.
Met het ingediende projectvoorstel wil het Huis van het Kind Kalmthout het bestaande model
'gezinsondersteuning' verder ontwikkelen binnen het Huis van het Kind Kalmthout. Door het
inschakelen van een gezinscoach kan er intensievere ondersteuning aangeboden worden
aan gezinnen met een complexe problematiek waarop de huidige diensten geen antwoord
vinden. Het voorgestelde model zal ingebed worden in de werking van het Huis van het Kind
teneinde verschillende partners snel te verbinden. De opgebouwde expertise zal aangewend
worden om het beleid van de partners aan te passen aan de actuele noden en knelpunten.
Indien het project geselecteerd wordt, zal het - indien praktisch haalbaar - starten op 01-042018 met een voorziene einddatum op 01-04-2021. Er werd gevraagd dat het OCMW van
Kalmthout zal instaan voor de aanwerving van 1 DT (19/38) gezinscoach indien het project
geselecteerd wordt. Het Huis van het Kind Kalmthout diende het project in, maar het OCMW
van Kalmthout zal optreden als juridische werkgever. De verbonden kosten aan de uitvoering
van het project, zijnde de personeels- en werkingskosten, worden geraamd op € 52 550,00,
hetgeen als financiële steun gevraagd wordt aan de Koning Boudewijnstichting. Het project
zal enkel gerealiseerd worden indien het geselecteerd wordt door de Koning
Boudewijnstichting.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende hieraan zijn goedkeuring.

3.

EXTERNE SAMENWERKING

3.1

Vertegenwoordiging RMW.
Nihil.

3.2.

Verslagen.
Nihil.

3.3.1 Auxilia VZW - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst huistaakbegeleiding en
lokaal opvanginitiatief voor de vreemdelingen.
Auxilia vzw is een organisatie van vrijwilligers die (bij)les geeft aan personen in
kansarmoede. De organisatie Auxilia vzw probeert de schoolloopbaan van kansarme
jongeren mee te ondersteunen en een vertrouwensrelatie op te bouwen en een sociaal
netwerk aan te bieden. Deze gratis begeleiding gebeurt op vrijwillige basis. In samenspraak
met Auxilia VEW, LOI (lokaal opvanginitiatief) en HTB (huistaakbegeleiding) bij OCMW
Kalmthout wordt voorgesteld om samen te werken en een aanbod rond huiswerkbegeleiding
te integreren binnen de gemeente Kalmthout voor kinderen (12+) uit de LOI-gezinnen. De
huidige huistaakbegeleiding, bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen, richt zich enkel tot
jonge kinderen in de lagere school waarbij de doelstelling is om in de thuissituatie zowel het
kind als de ouders duurzaam proberen te ‘versterken’, o.a. als voorbereiding op het
secundair onderwijs. Het aanbod via Auxilia VZW streeft een actief integratiebeleid na

waarbij, in het bijzonder, anderstalige kinderen (12+) uit LOI-gezinnen de kans krijgen om
meer vertrouwd te worden met het onderwijssysteem.
Auxilia vzw staat eveneens in voor de ‘werving’ van vrijwilligers alsook hun opleiding en
regelt de nodige verzekeringsmodaliteiten. De raad voor maatschappelijk welzijn verleende
zijn goedkeuring aan de samenwerking rond huistaakbegeleiding en lokaal opvanginitiatief
voor de vreemdelingen met Auxilia VZW, Italiëlei 189 bus 8 te 2000 Antwerpen m.i.v. 01-032018. Tevens werd de samenwerkingsovereenkomst voor dit project goedgekeurd.
3.3.2 Wit-Gele Kruis Antwerpen VZW - Bekrachtiging dringende beslissing
samenwerkingsovereenkomst DGAT.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van de samenwerkingsovereenkomst met
het Wit-Gele Kruis Antwerpen VZW.
De dienst gezinszorg dient enerzijds bereikbaar te garanderen t.o.v. (potentiële) cliënten,
anderzijds bereikbaarheid t.o.v. verzorgenden. Aangezien er ook hulp wordt aangeboden
tijdens het weekend en er geen administratief personeel van de DGAT aanwezig is, diende
een permanentieregeling uitgewerkt te worden. Concreet zal de permanentie t.a.v. de
verzorgenden in het weekend door het Wit-Gele Kruis Antwerpen opgenomen worden. De
opdracht van het Wit-Gele Kruis bestaat eruit om te zorgen voor een professionele
afhandeling van alle telefonische oproepen. Daarnaast werken ze de oproepen administratief
af, tijdens de weekends en elke feestdag van 7u00 - 12u30. Voor deze dienstverlening
betaalt het OCMW met ingang van 01-02-2018 een gesprekskost van € 1,49 per gesprek of
mail. Na zes maanden zal de samenwerking zoals bepaald in het contract geëvalueerd
worden. Deze overeenkomst werd d.m.v. dringende beslissing van de voorzitter
goedgekeurd.
De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigde deze dringende beslissing.
3.3.3 KINA p.v. - Beslissing betreffende het Projectplan ondersteuning LDE-initiatieven.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van het Projectplan ondersteuning LDEinitiatieven van KINA p.v.
Het nieuwe decreet betreffende de lokale diensteneconomie (LDE) vormt, naast het
maatwerk bij collectieve inschakeling, de tweede pijler en beoogt de optimalisering en
concretisering van het huidige LDE-kader binnen de Europese regelgeving en de maximale
afstemming met het maatwerkdecreet. De basisidee van de lokale diensteneconomie is de
uitbouw van een dienstenaanbod vanuit de overheid dat nauw aansluit bij de
maatschappelijke trends en noden waarbij tegelijk kansen worden gecreëerd voor
doelgroepwerknemers. Het OCMW voldoet niet meer aan de voorwaarden omdat er slechts
een erkenning is voor 1,5 VTE in de aanvullende thuiszorg (poetsdienst) en de norm van
minimaal 5 VTE lokale diensteneconomie niet wordt behaald. De raad voor maatschappelijk
welzijn besliste dd. 20-11-2017 tot het voorlopig verder zetten van het LDE-project binnen
het OCMW van Kalmthout.
Aangezien er nog geen duidelijkheid is over de regularisatie van de uren LDE naar
aanvullende thuiszorg en alle opties omtrent regularisatie vanuit het domein Welzijn nog
openliggen, besliste de raad voor maatschappelijk welzijn om een beslissing hierover uit te
stellen en dit binnen een periode van 6 maanden terug op te nemen.

3.3.4 Digidak - Goedkeuring vervolgtraject loopbaanroute.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van het vervolgtraject loopbaanroute van
digidak.
Op 01-01-2018 is wijkwerken van start gegaan. De opstart van wijkwerken betekende tevens
het einde van de PWA werking. De overgebleven reserves van PWA dienden ingezet te
worden op werkgelegenheidsinitiatieven. PWA Kalmthout heeft ervoor gekozen haar
reserves in te zetten voor de opstart van een laagdrempelig inloopmoment in digidak voor
mensen met een nood aan ondersteuning in hun zoektocht naar werk of ondersteuning op
andere domeinen, waarbij het gebruik van een computer een belangrijke rol speelt. De
organisatie van verschillende loopbaanroutes doorheen de voorbije jaren heeft geleerd dat
na afloop van een intensieve begeleiding de mensen vaak hun motivatie verliezen wegens
een gebrek aan vaste structuur. Het aanbieden van een wekelijks vast inloopmoment kan
hierop een antwoord zijn. Ook vanuit VDAB worden vaak (korte) opleidingen gegeven
waarna het verder oefenen tijdens het inloopmoment flankerend kan werken met het aanbod
van VDAB.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende zijn goedkeuring aan de samenwerking met
SPK in de vorm van het toeleiden van cliënten naar het inloopmoment en het hiervoor
terbeschikking stellen van de digidakruimte. Aangezien het PWA-bestuur heeft gemeld dat
ze de reserves zullen overmaken aan het OCMW wordt de offerte goedgekeurd voor de
duurtijd waarbinnen de reserves kunnen worden aangewend voor de kosten binnen de
overeenkomst met SPK te dekken. Wanneer de reserves volledig zijn opgebruikt vervalt de
huidige overeenkomst. Deze bepaling zal worden opgenomen in de overeenkomst.

4.

FINANCIËN EN PATRIMONIUM

4.1
Financiën.
4.1.1 Kennisname samenaankoop elektriciteit (gemeente, OCMW en politiezone) m.i.v. 0101-2018.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam tijdens zijn zitting dd. 16-06-2014 kennis van de
gunning van de samenaankoop van elektriciteit voor de periode 2015 – 2017 met de
gemeente Kalmthout als opdrachtgevend bestuur. Aangezien m.i.v. 01-01-2018 deze
gunning ten einde kwam, diende een nieuwe samenaakoop afgesloten te worden. Er waren
3 alternatieven beschikbaar, zijnde :
 Instappen in het aanbod energielevering van het Vlaams Energiebedrijf (VEB).
 Instappen in de samenaankoop energie, begeleid door Eandis.
 Eigen aanbesteding, eigen consultatie van de vrije markt.
De gemeente besliste om de samenaankoop elektriciteit zijnde 100% groene stroom
(gemeente, OCMW en politiezone) m.i.v. 01-01-2018 te gunnen aan het Vlaams
Energiebedrijf NV, Havenlaan 86 C te 1 000 Brussel. De samenaankoop geldt voor de
periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
4.1.2 Kennisname samenaankoop aardgas (gemeente, OCMW en politiezone) m.i.v. 0101-2018.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam tijdens zijn zitting dd. 16-06-2014 kennis van de
gunning van de samenaankoop van elektriciteit voor de periode 2015 – 2017 met de
gemeente Kalmthout als opdrachtgevend bestuur. Aangezien m.i.v. 01-01-2018 deze

gunning ten einde kwam, diende een nieuwe samenaakoop afgesloten te worden. Er waren
3 alternatieven beschikbaar, zijnde :
 Instappen in het aanbod energielevering van het Vlaams Energiebedrijf (VEB).
 Instappen in de samenaankoop energie, begeleid door Eandis.
 Eigen aanbesteding, eigen consultatie van de vrije markt.
De gemeente besliste om de samenaankoop aardgas (gemeente, OCMW en politiezone)
m.i.v. 01-01-2018 te gunnen aan het Vlaams Energiebedrijf NV, Havenlaan 86 C te 1 000
Brussel. De samenaankoop geldt voor de periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
4.1.3 Kennisname goedkeuring meerjarenplan 2014-2020 (versie 2018) en kennisname
budget 2018 door de gemeente Kalmthout.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleende tijdens zijn zitting dd. 21-12-2017
goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2020 (versie 2018) en budget 2018. De
gemeenteraad verleende tijdens zijn zitting dd. 29-01-2018 goedkeuring aan het
meerjarenplan 2014-2020 (versie 2018) en nam kennis van het budget 2018.

4.2
Patrimonium
4.2.1 Beslissing aanbod van het perceel grond gelegen Warandalei, te koop aangeboden.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van het schrijven van de eigenaars van het
perceel grond gelegen Warandalei, aangrenzend aan het perceel van het OCMW gelegen te
Warandalei 21.
Op 12-01-2018 werden de eigenaars van het aangrenzend perceel grond gelegen
Warandalei, ingelicht over het project dat het OCMW wenst te verwezenlijken te Warandalei
21. De eigenaars van het aangrenzend perceel grond lichtten het OCMW na deze toelichting
in over het feit dat het perceel grond, hetgeen hun eigendom is, te koop staat en stelden de
vraag of het OCMW geïnteresseerd is in de aankoop hiervan. De raad voor maatschappelijk
welzijn besliste om het perceel niet aan te kopen en de gemeente in te lichten over het
aanbod, aangezien de dienst ruimtelijke ordening het meest aangewezen is om te
onderzoeken of dit een functie kan hebben binnen de publieke ruimte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

